Kit de Automação de Janelas
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O conceito de automação residencial é definido como o conjunto de serviços proporcionados por sistemas tecnológicos
integrados, sendo a melhor maneira de satisfazer as necessidades básicas de segurança, comunicação, gestão energética
e conforto de uma habitação. Seguindo essa concepção, surgiu-se a ideia da criação de um Kit automatizado para
janelas utilizando a plataforma Arduı́no, visando a solução de problemas do dia a dia como o transtorno causado pela
chuva e principalmente, gerando praticidade e comodidade para os cidadãos.
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Introdução

base tecnológica presente em seus fundamentos, o baixo
custo e a praticidade da utilização do aplicativo conjuntaNo atual cenário social há uma grande movimentação da mente com sua finalidade alcançada, fará com que nosso
utilização da tecnologia para melhorar a vida no cotidiano. projeto seja utilizado em grande escala.
Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de
Automação Residencial (Aureside), o emprego global de
automação tem projeção de crescimento anual de 11,36%
entre 2014 e 2020, o que deixa claro o grande potencial
desse mercado no paı́s.
No entanto, esse setor ainda se encontra pouco exploMétodos
rado, devido ao pequeno número de empresas que ofere- 2
cem o serviço e principalmente os elevados preços cobrados
atualmente. No final de 2013 o Brasil tinha cerca de 1,8
milhões de residências preparadas para receber sistemas 2.1 Modelo Teórico
automatizados e apenas cerca de 300 mil com os sistemas
já implantados (dados Aureside).
Indo de encontro a esse conceito e em busca de novas
Para a realização do projeto foi desenvolvida uma jasoluções para nossas residências, surgiu a ideia de um kit nela de alumı́nio com folhas de correr produzida pela Lı́der
de automatização de janelas feito na Plataforma Arduı́no. Alumı́nios, empresa da cidade de Lavras especializada em
O kit contém um sensor de chuva com um controle da janelas e portas de alumı́nio. O desenvolvimento foi reajanela por meio de um aplicativo que funcionará tanto lizado na Plataforma Arduı́no, uma plataforma que tem
no modo automático como no manual. Janelas automa- sido utilizada cada vez mais na Automação Residencial,
tizadas já podem ser encontradas no mercado, entretanto principalmente por ser um programa livre onde pode-se
percebe-se que ainda não é o produto principal das gran- criar e modificar sem preocupações com questões de dides empresas do setor. Exemplo é a Sasazaki, considerada reitos autorais e nem licenciamento de software. Outro
a empresa de portas e janelas de aço e alumı́nio que mais fator importante é o seu baixo custo, onde podemos criar
lança inovações e primeira a obter a certificação NBR ISO projetos complexos sem muito valor de investimento, com9001, pelo seu Sistema de Gestão da Qualidade. A fabri- parado a outras tecnologias de automação residencial.
cante atua fortemente na área de esquadrias e até oferecem
ao mercado janelas automatizadas, porém com preços bem
O mecanismo de movimentação do projeto é composto
elevados.
por um motor que move a sua engrenagem através de uma
Nesse projeto será desenvolvido um protótipo de janela cremalheira, movimentando as folhas da janela, junto ao
residencial controlada por um kit automatizado, onde se mecanismo é instalado um sensor de chuva, acionado na
espera alcançar o objetivo principal que é o controle da presença de umidade. Para controle da janela foi desensua abertura e fechamento via aplicativo desenvolvido para volvido comandos manuais e automáticos, o último realismartphone, fechamento automático em caso de chuva e o zando o fechamento da janela quando detectado presença
uso do sistema no modo manual. Dessa forma, o kit de au- de chuva pelo sensor. Além disso, foi desenvolvido um
tomatização será de grande valia para todos que buscam aplicativo para o sistema Android, possibilitando o consoluções inovadoras para problemas corriqueiros, com a trole da janela mesmo distante del
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Figura 3: Protoboard.

Uma engrenagem com cremalheira acoplada a um motor(12V), esse converterá o movimento circular do motor
em movimento retilı́neo, fazendo com que a janela abra e
feche.

Figura 1: Protótipo da janela.

2.2

Materiais

Os materiais utilizados serão:
Um Arduino Uno, que controlará o fechamento da janela,
além de receber e enviar informações para o aplicativo que
fará o controle manual ou automático da janela.
Figura 4: Motor com engrenagem.

Um módulo bluethoot que receberá e enviará os sinais
do aplicativo para o arduino e vice-versa, estabelece a comunicação entre nosso smartphone e o Arduino.

Figura 2: Arduino Uno.

Figura 5: Módulo Bluethoot.
Uma protoboard, placa de ensaio ou matriz de contato
com furos (ou orifı́cios) e conexões condutoras para montagem de circuitos elétricos experimentais, que ligará os
Um sensor de chuva que funcionará com o aplicativo no
componentes ao arduino através dos fios.
modo automático, assim se chover, ele acionará o motor
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fazendo com que a janela feche.

Figura 6: Sensor de Chuva.
Figura 8: Orçamento do Projeto.
E um circuito ponte H, que controlará o funcionamento
motor podendo determinar o sentido da corrente, a poA tabela acima descreve todos os gastos com o kit, atularidade da tensão e a tensão em um dado sistema ou almente o mercado oferece produtos parecidos, como a
componente.
própria janela automatizada ou até em alguns casos somente os próprios kits. Entretanto, fazendo uma análise
dos preços atuais desses produtos não chegamos em valores
muito satisfatórios para o bolso da população.

Figura 7: Circuito Ponte-H - L293D.

2.3

Orçamento
Figura 9: Preços existentes no mercado.

O orçamento calculado é levado em conta os materiais
utilizados na construção do projeto, sendo que o kit para
uso em janelas reais ocorre mudança somente em relação
ao motor utilizado, já que para uma janela maior faz se
necessário uma potência maior para realizar as funções.
Segue abaixo o orçamento para o desenvolvimento do projeto:

Portanto, ao compararmos o preço do nosso projeto sem
considerar a interferência do motor na análise, já que este
depende muito do tipo e tamanho da janela a ser automatizada, nota se uma diferença considerada nos valores,
3

nosso produto chega a ser (xxxxx) mais barato do que o
mercado oferece, o que seria a maior vantagem do nosso kit
de automatização de janelas em relação aos já existentes.
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Funcionamento

O sistema baseia-se principalmente em um arduı́no que
em conjunto com o sensor de chuva trabalharão em prol
do fechamento da janela caso alguma partı́cula de água
atinja o mesmo. A programação para a ação referida será
melhor exemplificada no relatório final. De posse do sistema (arduino, sensor) programado, o mesmo será então
acoplado ao sistema mecânico da janela para que a ”mensagem”possa ser então transmitida ao motor para seu devido funcionamento. Na janela será acoplado uma espécie
de cremalheira em toda sua extenção, para que assim o
giro do motor possa ser transmitido à mesma para sua
abertura e/ou fechamento. Nos pontos de fechamento e
abertura serão colocadas chaves fim de curso para que se
possa ter a informação de que a janela está aberta ou não.
Isso será de extrema importância para a programação assim como para o funcionamento do aplicativo que será
desenvolvido. O aplicativo por sua vez também será melhor exemplificado em tópicos subsequentes para melhor
entendimento.

3.1

Figura 10: Interface do Aplicativo para Android.

Aplicativo

O aplicativo que será completamente desenvolvido com
o progresso do experimento,está sendo realizado na plataforma de criação de aplicativos online e gratuita chamada
APP INVENTOR.A plataforma conta com nı́vel de utilização relativamente simples e dentro dos conhecimentos
de lógica de programação que temos.A sintaxe se assemelha à linguagem Python,com uma organização ainda mais
simples,em forma de caixas de comando. O intuito do
aplicativo seria controlar remotamente o arduı́no que gerencia o funcionamento da janela,através do pareamento
via módulo bluethoot.Contará com as funções de colocar
a janela no modo automático,que abre e fecha automaticamente dependendo do clima;ou colocá-la no modo manual,onde o utilizador contará com dois botões,para abrir
e fechar respectivamente. Além disso,obviamente,contará
com os botões conectar e desconectar,referentes à conexão bluethoot do smartphone android com o módulo
do arduı́no. A interface provisória do aplicativo segue
abaixo,sendo possı́vel ocorrer algumas mudanças.
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Cronograma

Figura 11: Cronograma.
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