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1 - Resumo 

Neste trabalho desenvolvemos o modelo de uma casa sustentável automatizada. Foi 

aplicado neste modelo o aproveitamento da água da chuva, que é direcionada 

primeiro a uma cisterna e em seguida a caixa d’água por uma bomba, o seu 

aquecimento e o uso em um chuveiro. Em seguida foram acrescentados um painel 

fotovoltaico, um inversor eletrônico e um controlador de carga, que ligado a uma 

bateria, estoca a energia elétrica utilizada pela casa.  Com uma placa de arduino, um 

módulo bluetooth e um aplicativo desenvolvido pelo grupo as luzes do modelo 

podem ser acendidas e apagadas pelo smartphone ou manualmente. 

 

Palavras-chave: sustentabilidade, casa, luz solar, água da chuva, recursos 

renováveis. 

 

2 - Introdução 

Com o crescente problema criado pelo uso em excesso de recursos não 

renováveis[1], se torna claro a necessidade de novas fontes de energia. Em diversas 

partes do mundo, e mesmo no Brasil, novas tecnologias têm sido desenvolvidas e 

aprimoradas, visando manter os padrões de estilo de vida já consolidado e aumentar 

nossa constante conectividade. 

Uma das demandas desse nicho que tem crescido nos últimos anos está 

relacionada ao desenvolvimento de projetos e construção de casas mais 

sustentáveis e inteligentes. Infelizmente, o preço alto dos produtos, além da 

infraestrutura de rede precária e falta de profissionais são alguns dos muitos 

empecilhos que têm impedido que esse seguimento se expanda.  

Uma coisa, no entanto, está clara, isso não irá permanecer assim por muito tempo, 

apesar dos problemas, os especialistas[2] concordam que as casas se tornarão 

inteligentes em um futuro próximo. Com o advento de produtos bons e baratos ao 

mercado, as pessoas vão apostar na automação residencial, que deixa de ser um 

luxo e passa a se tornar uma necessidade. 

Sejam projetadas para beneficiar principalmente pessoas com dificuldades de 

locomoção, ou por motivos estéticos e de economia, há diversas maneiras de se 

desenvolver e conduzir um projeto dessa área.O que não falta são novas maneiras 

de aproveitarmos todos os recursos naturais e tecnologias ao nosso dispor. 
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3 - Objetivo 

Apresentar um modelo de casa sustentável e automatizada que possa ser aplicado 

tanto em edifícios já existentes, como também em locais que ainda serão 

construídos. 

 

4 - Metodologia 

 

O desenvolvimento do projeto começou pela maquete, que foi construída utilizando-

se acrílico em chapa transparente com 2mm de espessura e cola à base de 

metracrilato. Para o corte das partes componentes foram utilizados estilete e micro 

retífica com disco de corte apropriado, esmeril cilíndrico apropriado e lixa cilíndrica 

apropriada além de folhas de lixa para ferro e d’água para regularização dos perfis 

das peças. Na Figura 1 se encontram as medidas da mesma, e na Figura 2 a planta 

elétrica 

 

Figura 1: Planta da casa. 

Fonte: os autores 

 

Figura 2: Planta elétrica da maquete 

Fonte: Autores 
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Ao iniciar a automatização da casa, utilizamos o arduino, um microcontrolador digital. 

Ele foi ligado a um módulo Bluetooth, que torna possível a “comunicação” com o 

aplicativo de smartphone desenvolvido pelo grupo. As luzes de nossos pequenos 

cômodos podem ser ligadas tanto pelo aplicativo quanto pelo painel de controle de 

iluminação confeccionado.  

Para o sistema de aproveitamento da água da chuva foi utilizado uma calha, com 

comunicação por dois tubos em direção a cisterna onde permanecerá armazenada, 

até que o sensor da caixa d’água indique que ela está seca. Quando isso ocorrer, a 

água da cisterna será impulsionada pela bomba, enchendo o reservatório até seu 

nível máximo, conforme a Figura 3, sendo enviado o sinal de retorno quando o nível 

máximo do sensor for alcançado, a bomba se desliga. 

 

Figura  3: Esquema do aproveitamento da água da chuva 

Fonte: Os autores 

Foi também confeccionado um coletor solar, como se vê na Figura 4, que fará o 

aquecimento da água com a temperatura monitorada por um termômetro digital. A 

água aquecida sobe dentro do reservatório térmico impulsionada pela água mais fria 

proveniente da parte inferior deste. Esses componentes, o reservatório e o coletor, 

foram instalados em desnível de maneira que proporcione o efeito de circulação da 

água quente/fria. O reservatório fica em posição elevada em relação ao coletor, 

assim a saída de água fria deve acontecer na parte inferior do reservatório e a sua 

entrada na parte inferior do coletor. Já a saída da água aquecida ocorre pela parte 

superior do coletor e a sua entrada no nível superior da água no reservatório.  

 

Figura 4:Esquema de aquecimento da água. 
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Fonte: os atores. 

Um painel fotovoltaico, como o esquema exemplificado na Figura 5, que tem a 

função de transformar a energia solar luminosa em energia elétrica de corrente 

contínua, foi adicionado com uma base a lateral da maquete. Através de um 

controlador de carga, que visa protegê-la do excesso de carga, a bateria é 

carregada, podendo ser utilizada nos horários sem sol. Com um inversor eletrônico, 

a corrente contínua dela é convertida em corrente alternada para que possa ser 

elevada a tensão de 12 ou 24 Volts, para 127 ou 220 Vca, capacitando o uso para 

das luzes da casa e o arduino.  

 

Figura 5: Aproveitamento luz solar 

Fonte: digiletric.com.br 

Uma base de isopor foi acrescentada por motivos estéticos, com grama artificial, visa 

dar ao projeto maior verossimilhança e ajudar aos demais na visualização desse tipo 

de mudanças em um modelo em tamanho real de uma casa. 

 

5 – Desenvolvimento 

O projeto foi desenvolvido em partes, dado o fato de que nosso modelo é composto 

de dois sistemas independentes, que serão explicados a seguir. Temos o sistema da 

energia que sustenta o modelo e o sistema de água que é estocada e utilizada, 

como também aquecida. 

 

5.1 - Sistema aproveitamento da luz solar 

O painel fotovoltaico, Figura 6, recebe a luz vinda do sol. Ele transforma essa 

energia solar luminosa em energia elétrica de corrente contínua. Através de um 

controlador de carga, a bateria da Figura 7, é carregada. Um inversor eletrônico que 
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foi montado, Figuras 8, 9, e 10, por ele a corrente contínua vinda do painel é 

convertida. 

 

Figura 6 – Painel Fotovoltaico 

Fonte: os autores 

 

Figura 7 – Bateria 12 V 7Ah 

Fonte: Autores 

 

Figura 8 – inversor elétrico 12Vcc/110Vca 

Fonte: os autores 

 

Figura 9 – painel frontal do inversor elétrico 
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Fonte: Os autores 

 

Figura 10 – painel traseiro do inversor elétrico 

Fonte: os autores 

Com a energia da bateria ou mesmo direta do sol, o habitante da casa pode acessar 

o aplicativo desenvolvido pelo grupo com o software App Inventor MIT, Figura 11, e 

escolher o cômodo cuja luz deseja acender. Quando ele clica no botão, um código é 

enviado ao arduino pelo módulo bluetooth, Figura 12, e os leds se acendem ou se 

apagam. Os leds também estão conectados a um botão analógico, para serem 

ligados e desligados sem o aplicativo. 

 

 

Figura 11 – Tela do aplicativo de automação 

Fonte: Os autores 

 

 

Figura 12 – Painel com arduino, bluetooth, central de distribuição e swicher 

frontal com leds. 

Fontes: os autores 
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5.2 - Sistema de aproveitamento água da chuva 

No telhado da maquete foram colocadas pequenas calhas, ao cair nela, a água 

desde até a cisterna, Figura 13. Quando o sensor da caixa d’água indica que ela 

está seca, ele manda um comando que liga a bomba da cisterna e a água contida 

nela sobe para encher a caixa, Figura 14 e 15. 

 

Figura 13 – Água descendo da calha para a cisterna. 

Fonte: autores 

 

Figura 14 – Água da cisterna subindo para a caixa 

Fonte: os autores 

 

Figura 15 – Água da cisterna enchendo a caixa. 
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Em seguida, como mostra a Figura 16, foi desenvolvido um aquecedor solar de água 

e reservatório. Com ele na caixa, a água é aquecida pelo sol e se mantém próxima a 

superfície constantemente, facilitando seu uso, como mostra a Figura 17. 

 

Figura 16 – Aquecedor solar de água e reservatório  

Fonte: os autores 

 

Figura 17 – Chuveiro da maquete funcionando. 

Fonte: os autores 

 

6 – Resultados 

O resultado ao qual chegamos ao final de nosso projeto está de acordo com o 

objetivo pré-estabelecido. Desenvolvemos um modelo de casa automatizada 

sustentável, cuja a aplicação pode ser feita em diversos tipos de edifícios. Com um 

investimento relativamente baixo, que se paga em pouco tempo, é possível termos 

uma casa ou empresa mais ecologicamente consciente. 

Na figura 18, pode se visualizar nossa maquete, com o sistema de reaproveitamento 

da água da chuva e o seu aquecimento. Temos também placa fotovoltaica 

possibilitando uma economia de energia enorme, dado o fato de que a energia 

utilizada para que toda o modelo funciona vem do sol. E há também a comodidade 

de poder apagar e aceder luzes pela casa através do celular, o que também trás 

economia. 
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Figura 18 – Casa com as luzes acesas. 

Fonte: autores 

 

7 - Considerações Finais 

Este trabalho propiciou grandes chances de aprender mais sobre assuntos que até 

então não conhecíamos ou dominávamos. Desde os sistemas de fazem a 

automação da casa funcionar, até o programa de aplicativos utilizados para controlar 

as mudanças sugeridas. Foi uma incrível chance de aprendizagem, para todos os 

membros do grupo. Nosso mundo tem caminhado rumo a autodestruição, dado o 

desgaste crescente de nossos recursos não renováveis, quando temos a  
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