
Por ser um padrão de comunicação de baixa taxa de 
transferência de dados e alcance razoável, o Zigbee é bem visto 
em redes de sensoriamento ou controle (WSNs), além do seu 
baixo custo. 

Este projeto tem como finalidade a confecção e testes de um 
sistema de automação residencial, utilizando o Zigbee como 
interface para os dispositivos da rede, introduzindo as 
características inerentes à esta tecnologia de comunicação sem fio 
no sistema, como, baixo custo de implementação, portabilidade, 
mobilidade, fácil manutenção e customização. Proporcionando 
economia de recursos habitacionais e acessibilidade aos seus 
usuários.

O desenvolvimento do sistema, enfatiza na interface fácil entre 
as diversas tecnologias de comunicação à distância e a integração 
das mesmas num dispositivo microcontrolado, a central, que é a 
base de inteligência. A central de controle utiliza uma memória, um 
cartão SD, para a tomada de suas decisões quando há requisições 
dos módulos de sensores e de controle e agendamento de tarefas 
baseadas pelo RTC integrado, ou seja, comandos programados 
pelo usuário e comandos provenientes das estações. Na figura 4, 
pode ser observado um módulo Ethernet, para o controle do 
sistema pela Internet.
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1. Introdução

4. Conclusão
 Com a facilidade de implementar sensores na rede e redução 

do nível de complexidade exigido de hardware das estações, é 
possível realizar testes com estações montadas em matrizes de 
contato, ver figura 6 e 7. De uma maneira geral, o sistema 
composto pela tecnologia Zigbee é próximo aos cabeados em 
termos de performance e ainda oferece uma redução de custo 
considerável na implementação.

5. Apoio e agradecimentos
O autor agradece a Deus primeiramente, ao PIBIC/CNPq pelo 

apoio financeiro concedido e ao professores envolvidos neste 
estudo. 

Guilherme Mazoni (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. 
Rangel Arthur (Orientador), Faculdade de Tecnologia - FT, UNICAMP

Palavras-Chave: Automação - ZigBee - Microcontrolador

3. Resultados e Discussão

Fig. 1 – Diagrama comparativo, taxa de dados x alcance. Fig. 2 – Módulo Xbee/Zigbee.[1][2]

Fig. 3 – Protótipo da Central de controle. Fig. 4 – Módulo Ethernet.

 O protótipo conta com conectividade Zigbee, Bluetooth, 
Ethernet, USB e tem entradas seriais para outros módulos, como, 
IrDA, GPS e GSM. Possui teclado alfanumérico e display LCD, para 
a interface direta com o usuário.

 Os resultados dos testes mostram que a tecnologia Zigbee é 
muito eficiente para o controle e sensoriamento. Quando utilizado 
em conjunto com um dispositivo microcontrolado, forma-se um 
sistema muito robusto e customizável. As características físicas do 
protótipo, asseguram um baixo preço de custo e adicionam 
inúmeras vantagens em relação à um sistema cabeado 
convencional. O protótipo desenvolvido pode servir como um siste-

Fig. 5 – Áreas de aplicação da domótica.[3]

 
ma de apoio à idosos e 
pessoas com deficiência física, 
proporcionando um aumento 
no conforto e qualidade de 
vida, auxiliando na execução 
das repetitivas tarefas diárias. 
A figura 5 representa algumas 
áreas de aplicação da 
domótica.

Fig. 6 e 7 – Módulos de controle e sensoriamento, montados em 
matrizes de contato.
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