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RESUMO 
 
 

CASA INTELIGENTE UTILIZANDO ARDUINO CONTROLADO POR ANDROID RESUMO Nos 
dias atuais a grande preocupação das pessoas é a segurança de seus bens e de seu bem 
estar, além disso, nos dias de atuais umas das coisas que mais tem nos faltado é o tempo, pois 
sempre estamos presos no trânsito ou no trabalho cheio de coisas para serem feitas, 
baseando-se nisso a casa inteligente veio para minimizar ou ate mesmo acabar com esses 
riscos e falta de tempo. O projeto baseia-se na automação residencial e programação de 
software priorizado a segurança com a criação de um aplicativo de alerta e a aplicação de 
dispositivos eletrônicos proporcionando o maior conforto e segurança aos moradores, alem de 
evitar o desperdício de energia. O trabalho será feito com uma parte teórica e prática com uma 
encenação através de uma maquete em escala sendo comandada por um celular Android que 
estará sincronizado com o sistema da plataforma Arduino que será quem gerenciará os 
comandos do celular até a função a ser comandada, para o envio das informações ao Arduino 
teremos que estar conectados a uma rede wireless que deve estar ligado diretamente a 
plataforma, as funções que iremos demonstrar na representação em maquete será de uma 
forma a demonstrar funções básicas a ser feitas em uma casa, como por exemplo, o ligar de 
ventiladores, o acender e apagar de pontos de iluminação ( afim de representar um certo 
movimento dentro a residência) e o acionamento de portões eletrônicos, e assim, poderemos 
demonstrar toda a funcionalidade o projeto e explicar detalhadamente o funcionamento desses 
sistema. O aplicativo que será instalado no celular foi criado pelo site ai2.appinventor do MIT ( 
Massachusetts Institute of Tecnology), ele é um aplicativo muito fácil de ser manuseado e pode 
ser usado por qualquer pessoa, o mesmo possui uma interface simples que conta botões com 
o nome da função que será acionada ao ser tocada. A segurança desse sistema de comando 
através do Android vem pelo fato dele ser conectado diretamente ao ponto de rede wireless do 
proprietário da residência, o aplicativo é pareado com o numero do IP do roteador o que 
assegura que nenhuma outra pessoa que esteja pareado com outra rede possa comandar as 
funções da casa. Para finalizar, podemos dizer que esse projeto além de ser funcional, seguro 
e prático, ele também é de um custo relativamente baixo, o que deixaria viável para a grande 
maioria da população para o maior controle e comodidade dos moradores. Palavras-chave: 
Casa Inteligente Arduino  


