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1. RESUMO 

O presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma alternativa de controle para            
uma casa inteligente através da leitura de sensores em uma luva. Foi levado em              
consideração a problemática das casas automatizadas e seus respectivos modos de           
controle, que independente da plataforma ou tecnologia utilizada, criam a          
necessidade ao homem de estar sempre com o controle da casa ao seu alcance.              
Todo o modo de controle se baseará nos gestos da mão humana, utilizando             
sensores que medem a flexibilidade, aceleração e orientação. Os dados crus destes            
sensores serão tratados e compactados num microcontrolador, e então enviados          
através de radiofrequência para uma interface homem máquina que informará ao           
usuário os valores já convertidos para unidades de medida. O sistema receptor da             
IHM terá o seu próprio microcontrolador, e além do feedback ao usuário, também             
executará trabalho, fazendo uma comparação dos sinais recebidos com seu banco           
de dados de funções estabelecidas. 
Palavras-Chaves: Sensor Flexível, Sensor Giroscópio, Domótica, Interface       
homem-máquina. 
 

2. INTRODUÇÃO  

A automação residencial vêm se popularizando com o avanço da tecnologia,           

e conforme o conceito de casa inteligente deixa de ser uma questão de status, ou               

até de criar uma alusão ao futurismo, as ferramentas atuais de automação tornam a              

domótica uma realidade inevitável. 

Este segmento de automação vêm da necessidade do homem realizar o mínimo de             

esforço possível em atividades rotineiras. 

É válido afirmar então, que a domótica já é uma ferramenta útil no cotidiano do               

homem moderno, e futuramente se tornará indispensável. 

 

A problemática principal do trabalho se dá pelo fato de que qualquer sistema             

automatizado precisa de uma interface responsável pela comunicação entre o          

usuário e o controlador, denominada como IHM (Interface homem-máquina), onde o           

usuário envia comandos para o controlador, e por consequência o controlador           

retorna uma resposta, denominada como feedback. 

Considerando o fato de que o principal objetivo de uma casa inteligente é a              

conveniência de controlar suas funções de forma remota e mais ligeira possível, os             

sistemas de controle atual criam uma limitação ao usuário de estar sempre com o              

controle da casa a seu alcance. 

 



Assim sendo, o objetivo principal deste trabalho, é desenvolver uma          

alternativa substituta para o sistema homem máquina utilizado atualmente         

(Smartphone, tablet, computador, servidor, etc) por um sistema que obtêm          

informações do usuário através dos movimentos da mão humana. 

 

3. OBJETIVOS 

Facilitar a comunicação entre o usuário e o sistema controlador de uma casa             

inteligente. 

Estabelecer uma comunicação estável entre IHM e controlador. 

Desenvolver um algoritmo de mapeamento dos dados crus para dados          

interpretáveis. 

Desenvolver uma interface do usuário receptora dos sinais enviados da luva. 
 

4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do protótipo, foi definido a utilização do sistema           

embarcado ATMEGA328P, comumente conhecido por Arduino. Foi escolhido a sua          

versão NANO, pelo seu baixo custo, bom desempenho, interface de fácil acesso, e             

principalmente pelo seu tamanho e peso satisfatórios. 
 

Na captação dos sinais, serão utilizados resistores flexíveis posicionados         

entre a falange proximal e a falange distal dos dedos mínimo, anelar e médio da mão                

esquerda, a fim de determinar o grau de fechamento dos dedos. Para o sistema de               

orientação, o módulo responsável será o MPU6050 de 3 eixos e 6 graus de              

liberdade, escolhido pelo seu baixo custo e fácil integração com o Arduino. 

O microcontrolador fará a leitura desses sensores, e através de uma função de             

mapeamento, converterá os dados crus em unidades de medidas reais que serão            

transmitidas por radiofrequência para a interface do usuário. 

 
Imagem 1: Estrutura de Funcionamento 



5. DESENVOLVIMENTO 

A princípio a primeira versão da luva está concluída, mas deve passar por             

mudanças em seu design para melhor experiência do usuário. 

Será feito um estudo dos movimentos da mão humana para melhor leitura de gestos              

característicos. 

 
Imagem 2: Protótipo da Luva 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O sistema de comunicação já foi testado, e as leituras dos sensores            

apresentam resultados satisfatórios. Entretanto para melhores resultados, deve-se        

realizar testes utilizando a interface do usuário, que está atualmente em           

desenvolvimento. 
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