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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE DIFERENTES MODELOS DE SIMULADORES 

DE DOMÓTICA VISANDO O ENSINO. 

 

RESUMO 

 

Com a constante evolução das tecnologias, a automação residencial, também denominada 

como domótica, é uma realidade cada vez presente no ambiente doméstico. Se espera de um 

profissional da área a elaboração e compreensão das etapas de projeto, desde a sua concepção 

inicial, até a sua finalização, lidando com possíveis imprevistos durante o percurso. Apesar do 

uso de protótipos ser uma ferramenta amplamente utilizada, em certas situações como a 

impossibilidade do uso presencial de laboratório por causa da pandemia, nos remete há 

necessidade de alternativas, como o uso de simuladores de domótica. Estes simuladores 

possibilitam compreender o funcionamento do sistema proposto e a corrigir possíveis falhas. 

Após breve verificação, notou-se que há uma falta de material centralizado a respeito de 

simuladores de domótica e de suas características. Por este motivo, foi feito neste projeto um 

levantamento destes simuladores e a realização de um estudo comparativo entre os diferentes 

modelos encontrados. O estudo visou elencar critérios de classificação e de avaliação dos 

simuladores encontrados na literatura, a fim de separar os que mais se adequam ao ensino. E a 

partir da classificação, foram testados os melhores simuladores com critérios de desempenho, 

direcionando-os para o uso no ensino de alunos com máquinas de menor capacidade. Ao final 

do trabalho espera-se que a partir do levantamento e estudo dos simuladores feito, outros alunos 

e pesquisadores possam utilizá-lo como um guia para a área de simulação e ensino em 

domótica.  

 

 

Palavras-chave: domótica, simuladores, classificação, avaliação, estudo comparativo. 
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COMPARATIVE STUDY BETWEEN DIFFERENT MODELS OF DOMOTICS 

SIMULATORS AIMING AT TEACHING. 

 

ABSTRACT 

 

With the constant evolution of technologies, home automation, also known as home 

automation, is a reality that is increasingly present in the domestic environment. An area of 

elaboration and understanding of the project stages is expected, from its creation to its 

completion, dealing with possible unforeseen events along the way. Laboratory use can be 

simulated as a possibility of laboratory use, in certain circumstances, such as the use of a 

pandemic laboratory, there is a need for alternatives, such as the use of a pandemic laboratory. 

These simulations make it possible to understand the operation of the proposed system and the 

best possible solution. After a brief verification, it was noticed that there is a lack of centralized 

material regarding home automation simulators and their characteristics. For this reason, one 

of these simulators was made in this project and a comparative study was carried out between 

the different models found. The study presented lists the evaluation of classification and 

evaluation of simulators found in the literature, an end of separation that is most suitable for 

teaching. From the classification, the best simulators with performance capacity were tested, 

directing them for use in teaching students with smaller machines. At the end of the work, it is 

expected that from the study and the simulators made, the students and the study can use it as 

a guide for an area of teaching simulation and other home automation. 

 

 

 

Keywords: domotics, simulators, classification, evaluation, comparative study. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A busca constante da humanidade pela praticidade de realizar atividades manuais, foi 

um dos fatores que impulsionaram o desenvolvimento de diversas tecnologias. Isso está 

diretamente relacionado ao conceito de automação, que visa transformar um processo manual 

em um processo independentemente de interação humana, sendo possível usar a tecnologia a 

favor de melhorias e otimizações. A automação é uma área muito ampla, e se encontra em 

diversos setores, seja ele industrial, comercial ou até mesmo residencial [1, 2].  

A automação residencial, também denominada como domótica, é uma prática de 

aplicação tecnológica, que visa inserir os conceitos da automação dentro de uma casa para 

facilitar tarefas e simplificar a vida do morador, gerando mais conforto e segurança para o 

ambiente doméstico [3] (Figura 1). 

Figura 1 - Exemplo de uma casa inteligente e seus componentes. 

 

Fonte: [4] 

Muito se discute sobre a falta de meios viáveis para o real aprendizado prático acerca 

do conhecimento adquirido pelo profissional da área de automação durante os anos de sua 

graduação. Se espera de um profissional, a elaboração e compreensão do projeto, desde sua 

concepção inicial, até a sua finalização, lidando com imprevistos durante o percurso.  

Protótipos na forma de projetos são ferramentas pedagógicas comuns em diversos 

cursos de engenharia e têm sido utilizados ao longo dos anos como incentivo aos alunos em 
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colocar a teoria na prática. No entanto, por causa da pandemia, o protótipo não é uma opção 

viável devido à inviabilidade temporária de se trabalhar em laboratórios. Desta forma, a 

demanda por alternativas de baixo custo que possam ser trabalhadas remotamente cresceu 

consideravelmente, e portanto, a simulação de um projeto de automação passa ser uma opção 

de interesse. 

O uso de um software de simulação na área da domótica propõe-se entender o 

funcionamento do sistema de automação residencial proposto, permitindo corrigir possíveis 

falhas e entender em detalhes o comportamento do mesmo. Tais simuladores nos permitem 

demonstrar a viabilidade de implementação a partir da utilização de sistemas integrados de 

controle e supervisão, possibilitando apresentar a metodologia que descreve todas as etapas, 

desde a concepção do projeto de automação até a aplicação e instalação do mesmo [5]. 

Considerando que o objetivo do software é a eficiência, uma interface mais objetiva e 

didática precisa ser considerada no ensino. Além disso, a automação tende a ser cada vez mais 

necessária nesse cenário de avanço tecnológico, então é esperado que cada vez mais os alunos 

estejam em contato com o ensino desse tópico de modo prático. Nesse sentido, considerando a 

singularidade de cada estudante, é preciso que o acesso a simuladores de domótica seja de fácil 

utilização e de baixo custo ou sem custo. 

Existem diversos modelos de softwares de simulação domótica, com diferentes 

propósitos e aplicações, e devido a uma falta de uma revisão sobre esses softwares, muito se 

desconhece sobre a existência e viabilidade dos mesmos. Em vista disso, este trabalho visa 

apresentar uma análise comparativa entre diferentes modelos de simuladores de domótica.  

É tido como objetivo mostrar que é possível aprender e incorporar de forma viável 

parâmetros de automação residencial previamente em um simulador. Ao final do trabalho é 

esperado que seja encontrada a opção mais viável para os diferentes tipos de aplicação, seja ela 

simples ou complexa. 

1.1  OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho é realizar uma análise e um estudo comparativo com 

relação aos diferentes modelos de simuladores de domótica existentes no mercado, visando o 

ensino na área de automação residencial e por fim avaliar qual dos modelos propostos é mais 

oportuno e viável para cada necessidade.  
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Objetivo Específico 1: Listar e discorrer sobre a origem, propostas e formas de uso dos 

diferentes modelos de simuladores de domótica.  

 

Objetivo Específico 2: Definir critérios de classificação e com isso realizar a análise 

comparativa entre os simuladores.  
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2. ATIVIDADES TEÓRICAS DESENVOLVIDAS 

 

Para comparar os diferentes simuladores de domótica, foi feita uma extensa pesquisa 

em artigos científicos e no mercado de automação residencial para apresentar os simuladores 

existentes e viáveis para o trabalho. E para compreender seu funcionamento, foi desenvolvido 

métodos de comparação entre eles. Para este fim foi realizado diversos estudos sobre o uso 

destes simuladores no âmbito profissional e educacional.  

2.1 TRABALHOS RELACIONADOS  

 

A proposta deste trabalho se justifica pela falta de material recente a respeito de 

simuladores de domótica, despertando o interesse em realizar um estudo de revisão sobre os 

principais simuladores de domótica no mercado e compará-los visando o uso no ensino. Em 

particular, as pesquisas encontradas são direcionadas aos simuladores de ambientes 3D ou para 

redes de comunicação e, ou estão desatualizadas ou se concentram em apresentar novas 

propostas de simuladores. 

 Em [6], por exemplo, os autores desenvolvem um novo simulador de casa inteligente 

3D híbrido, de código aberto e de plataforma cruzada, chamado OpenSHS, para geração de um 

dataset, onde ele oferece uma oportunidade para pesquisadores no campo da IoT e aprendizado 

das máquinas para testar e avaliar seus modelos. O OpenSHS combina vantagens de 

abordagens interativas e baseadas em modelo, fazendo assim diminuir e os esforços necessários 

para gerar conjuntos de dados da casa inteligente simulada. Os resultados do estudo foram 

promissores, mas deixaram espaço para mais melhorias. 

Sabendo que ZigBee é um protocolo de comunicação sem fios destinado a aparelhos 

IoT, a pesquisa realizada em [7] teve como objetivo representar o roteamento da malha ZigBee 

e o desempenho em ambiente de simulação para casa inteligente. Neste trabalho, os autores 

projetaram e desenvolveram o ambiente de casa inteligente virtual ZigBee no simulador 

Qualnet, o qual é utilizado em diversos tipos de trabalhos envolvendo redes de comunicação, 

como por exemplo, no trabalho de [8] (Figura 2). É sugerida uma metodologia de simulação 

de modo misto que integra o ambiente doméstico inteligente com hardware testado de rede de 

sensores sem fio realista para obter desempenho de sistema otimizado. Os autores demonstram 

que o ambiente do sistema de casa inteligente implementado é visto em dois níveis diferentes, 

no mundo real e no ambiente de simulação. Os resultados do ambiente de simulação podem 
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ajudar outro pesquisador a compreender as características de outros parâmetros diferentes que 

não encontraram em resultados de casa inteligente realistas. 

                                   

Figura 2 - Cenário de automação residencial no simulador Qualnet. 

 

Fonte: [8]. 

Outra forma de se trabalhar com os sistemas de simulação de casa inteligente, é a de se 

utilizar os simuladores como uma forma de testar diferentes configurações - colocação de 

sensores e atuadores - que resolvem as necessidades personalizadas dos proprietários com um 

mínimo de investimento. O artigo indicado em [9] apresenta um protótipo funcional para um 

sistema de simulação de casa inteligente leve usando modelagem de agente. O sistema de 

simulação também contém um editor gráfico para a criação de mapas, colocação de objetos, 

sensores e agentes. Foi apresentada uma ferramenta de software que dá suporte ao projeto de 

casas inteligentes simulando o comportamento de usuários internos, usando agentes de 

software. As simulações são usadas para verificar o posicionamento eficiente de sensores para 

monitoramento de atividades.  

Já uma abordagem com simulação de hardware-in-the-Loop, está sendo cada vez mais 

usada na verificação e validação de sistemas de computador embarcados; bem como para 

prototipagem rápida e validação de modelos. Os inúmeros benefícios dessa técnica e a 

possibilidade de amplo uso são dificultados pelo alto custo da infraestrutura necessária. A 
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solução proposta em [10] é baseada em um computador executando a simulação da planta e 

conectado, via USB, a um módulo de interface elétrica que fornece os sinais de interface para 

o sistema em teste (Figura 3). Os resultados indicam que a plataforma de simulação é capaz de 

enviar sinais para o sistema em teste e receber respostas, via módulo de interface, com latências 

de ida e volta da ordem de três milissegundos, compatíveis com os tempos de resposta exigidos 

por uma série de aplicações. Esta plataforma é principalmente voltada para fins educacionais, 

pois seu custo relativamente baixo a torna mais acessível para instituições acadêmicas e 

estudantes.  

Figura 3 - Fotografia dos componentes interagindo no SimSE 3. 

 
Fonte: [10]. 

A plataforma SimSE 3 HiL apresentada em [10], gerou um estudo de caso em domótica 

para verificar aspectos funcionais e temporais. Este estudo de caso consistiu em um sistema de 

automação residencial simplificado; o baixo custo das interfaces físicas e o uso de ferramentas 

de software disponíveis gratuitamente confirmam o alcance da meta de baixo custo. O tempo 

de resposta do ambiente simulado foi adequado para a área de aplicação selecionada para o 

estudo de caso. Esses resultados indicam que o simulador de domótica construído no SimSE 3 

possibilitou a verificação efetiva do sistema de controle proposto no estudo de caso, tanto do 

ponto de vista funcional quanto do temporal. 

Como observado por meio das referências acima, existem diversos simuladores de 

domótica com diferentes abordagens de simulação. No entanto, não foram encontrados estudos 

que classificam estes simuladores e que avaliem comparativamente o seu uso. Adicionalmente, 
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nota-se que as informações disponíveis sobre os mesmos são confusas e tendem a destacar os 

pontos fortes do simulador proposto em detrimento dos demais, sem destacar os pontos fracos.  

Por este motivo, este trabalho visa promover a difusão do tema, estabelecendo os 

critérios básicos para a seleção dos simuladores, levando em consideração as necessidades 

específicas de ensino. Esperamos atrair a atenção para o tema e contribuir para a propagação 

do uso de simuladores para fins educacionais. Além disso, nossas conclusões podem servir de 

base para outros estudos referentes a esse tema. 

2.2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Utilizando buscadores de artigos indexados como o Google Scholar e a IEEE Explore, 

foi realizada uma extensa busca de trabalhos direcionados à comparação de simuladores. O 

objetivo é fazer um levantamento a priori sobre os simuladores que serão abordados no projeto, 

para ter um melhor embasamento teórico e ter objetos de comparação para a validação, 

conforme os resultados obtidos na literatura. 

2.2.1  Simuladores 

 

Ao realizar uma extensa busca a simuladores de domótica, para selecioná-los e realizar 

as comparações, foi possível notar a escassez de material acerca do assunto. E a principal 

dificuldade é que muitas das ferramentas de simulação encontradas são apenas protótipos e 

testes de pesquisas, e não estão disponíveis para uso, portanto não foram selecionadas para este 

trabalho. Já os simuladores de casa inteligente selecionados para esta pesquisa estão 

disponíveis para uso e estão listados a seguir. São eles HOME I/O, Loxone config, DomoSim, 

OpenSHS e iCasa.  

2.2.1.1   HOME I/O 

 

O software HOME I/O é o resultado de um projeto parcialmente fundado pelo 

Ministério da Educação Nacional da França com o objetivo de projetar uma casa virtual 

adaptada para o ensino na área de controle em escolas de ensino médio e universidades. O 

projeto foi concebido pela colaboração entre o laboratório de pesquisa e inovação em ciências 

digitais da Universidade de Reims Champagne-Ardenne (URCA) e a Real Games, uma 

empresa portuguesa. A ideia principal é trazer para a sala de aula uma casa virtual, adaptada 
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para alunos e professores e adequada para controle, sendo um lugar de descoberta e 

experimentação.  

Deste modo, o HOME I/O é um software educativo de simulação 3D realista que simula 

uma casa inteligente, e como em um jogo virtual em primeira pessoa, permite que os alunos 

desenvolvam suas habilidades em automação residencial, transferência de calor, eficiência 

energética, controle e muito mais (Figura 4). É possível realizar exercícios simples, como 

controlar qualquer um dos 174 dispositivos da casa (portão automático da garagem, termostato, 

aquecedor, etc.), bem como tarefas mais complexas, como elaborar uma rede para habilitar o 

controle centralizado da casa.  

Figura 4 - Exibição frontal do simulador HOME I/O. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

No que se refere ao ensino nas universidades, o simulador pode ser visto como uma 

fonte de dados que podem ser conectados a dispositivos de terceiros e softwares como o Matlab 

por exemplo ou até mesmo em hardwares (Microcontroladores, Arduino, CLPs, Raspberry Pi, 

etc).  

Em [11] o autor relata que uma casa não pode ser vista e estudada independentemente 

de seu ambiente externo.  Na verdade, os cenários de automação residencial devem levar em 

consideração os cenários geográficos e o clima do ambiente. Sendo assim o HOME I/O permite 

localizar a casa em qualquer lugar da terra, e até mesmo a posição do sol será realista de acordo 

com a data, hora e local, podendo assim, controlar a iluminação do ambiente. Da mesma forma, 
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é possível alterar as condições climáticas (velocidade do vento e direção, cobertura de nuvens, 

umidade e temperatura). No simulador os parâmetros ambientais atuam sobre a temperatura e 

a luminosidade na casa, sendo possível configurar e analisar diferentes cenários de domótica 

para a casa (Figura 5). 

Figura 5 - Quarto de casal no simulador HOME I/O. 

 

Fonte: [12]. 

Os modelos dinâmicos no simulador HOME I / O são puramente descritivos. Em uma 

casa real, os fenômenos físicos são muito diferentes. Por exemplo, uma porta de garagem pode 

ser fechada em segundos. No entanto, para atingir o estado estacionário de temperatura em uma 

sala pode levar várias horas. Portanto no HOME I/O é essencial a ferramenta de acelerar o 

tempo, são possíveis 4 velocidades de simulação, o mais rápido simula um período de 24 horas 

em apenas 17 segundos. 

Com o HOME I / O, é possível controlar a iluminação, aquecimento elétrico, sistema 

de alarme e segurança doméstica (incêndio). No total, o simulador oferece 174 objetos 

interativos (luzes, interruptores, inversores, persianas, portão, porta da garagem, sirenes, 

detectores de movimento, detector de fumaça, sensor de abertura de porta, controle remoto, 

termostato, entre outros) que podem ser usados para automatizar a casa ou como uma fonte de 

dados lógicos ou numéricos (Figura 6). Por exemplo, é possível saber e monitorar o consumo 

de energia.  
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Figura 6 - Ferramentas interativas no simulador HOME I/O. 

 

Fonte: [11]. 

Todas as ferramentas interativas podem ser usadas em 3 modos: com fio, console ou 

externo. No modo com fio, a casa não é automatizada, sendo apenas uma instalação elétrica 

convencional onde todos os dispositivos estão conectados. No modo de console (Figura 7), os 

objetos controláveis são programáveis através do software de automação residencial por 

definição de cenários. No modo externo, as entradas e saídas de cada objeto podem ser usadas 

com o CONNECT I/O ou tecnologia de terceiros. O CONNECT I/O é um CLP (Controlador 

Lógico Programável) que é instalado com o HOME I/O. Essa ferramenta permite que o HOME 

I/O seja facilmente integrado com tecnologias externas de automação.          

Figura 7 - Modo console no HOME I/O. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Os principais blocos de função para programação CLP estão presentes, e o CONNECT 

I/O também permite a conexão entre diferentes tecnologias, software e hardware. A 

programação é feita arrastando e soltando e interconectando objetos diferentes (Figura 8). O 

modo externo é particularmente adequado ao ensino médio e superior. Estes 3 modos permitem 

modificar o nível de automação e oferecem uma ampla gama de aplicações adaptadas ao ensino 

médio e à universidade como indicado e demonstrado no artigo [11].  

Figura 8 - CONNECT I/O. 

 

     Fonte: [12]. 

O modo externo abre o campo de aplicações do HOME I/O tornando possível e fácil, 

por exemplo, controlar o HOME I/O de um smartphone usando um servidor Modbus TCP 

(Figura 9) ou controlar a temperatura ambiente com LabView ou MATLAB. Portanto, torna-

se fácil, por exemplo, para os alunos entenderem como um funciona um controlador PID 

aplicando na prática em um simulador.        
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Figura 9 - Controlando o HOME I/O por um smartphone. 

 

     Fonte: [12]. 

Dado o exposto, em 2017 o autor do artigo [11] relata que o simulador HOME I/O é 

utilizado em mais de 500 instituições de ensino na França, sendo elas de ensino médio a 

universidades.  

Na Universidade de Reims Champagne-Ardenne na França, o HOME I/O tem sido 

usado para iniciar cursos de controle automático através do controle da luminosidade de uma 

sala. Os alunos iniciam seus estudos com atuadores (luzes) e sensores (sensores de 

luminosidade). Usando o CONNECT I/O, é possível que eles observem as influências de 

parâmetros externos como datas, noites e ciclo do dia, condições meteorológicas (nuvens) e as 

posições das cortinas na medida de brilho dentro da sala. Assim, torna-se simples entender 

como uma perturbação age em tempo real no sistema. E também fica fácil explicar os conceitos 

de controle como malha aberta e malha fechada. Considerando o atuador como um simples 

modelo proporcional, o fato de adicionar um integrador com ganho Ki e fechar a malha permite 

obter um modelo de primeira ordem. Com isso, os alunos podem calcular o ganho Ki e testar 

seu primeiro controlador usando o LabView (ou MATLAB) integrado ao HOME I/O. 

2.2.1.2  DomoSim 

 

DomoSim é um simulador de dispositivos domóticos desenvolvido em uma dissertação 

de mestrado [13]. O simulador é uma aplicação Java baseado no sistema DomoBus que permite 
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simular qualquer tipo de dispositivo e qualquer sistema domótico (simples ou complexo), sem 

a necessidade de se dispor dos dispositivos reais nem recorrer a sua instalação física. O sistema 

DomoBus se utiliza de um modelo genérico para especificar os dispositivos domóticos e dispõe 

de uma linguagem de especificação baseada em XML que permite especificar qualquer sistema 

domótico. Estas características permitem ao sistema DomoBus grande generalidade e 

flexibilidade, fazendo-o independentemente de qualquer tecnologia. A interface gráfica do 

simulador está indicada na figura 10.  

Figura 10 - Interface gráfica do simulador DomoSim. 

 

 Fonte: [14]. 

1. Dispositivos organizados por localização, serviço, tipos de dispositivos e todos eles. 

2. Seleção de dispositivos quando for selecionado uma divisão, serviço ou tipo de 

dispositivo. 

3. Favoritos do usuário. 

4. Janela de informações. 

5. Janela central com os dispositivos adicionados (Workspaces). 

6. Propriedades do dispositivo. 

7. Tempo de simulação e tempo real. 

8. Login e Logout de usuários. 

9. Menus para as funcionalidades Janela de Comunicação, Supervisor, Favorito, Editar e 

Carregar Arquivo XML, Estados, Áreas de Trabalho, Scripts e Alarmes. 
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A solução proposta em [13] para o simulador de domótica pretende que um usuário ao 

invés de adquirir dispositivos domóticos para controlar a sua casa de uma forma inteligente e 

eficiente, seja possível simular previamente o comportamento desses dispositivos com a ajuda 

de uma aplicação funcionando como supervisor do comportamento dos mesmos. Assim, o 

usuário pode testar cenários domóticos com os dispositivos simulados na aplicação, definindo 

as suas relações de dependência (Figura 11). Qualquer usuário autorizado pode ver o 

funcionamento do mesmo sistema domótico, visto que o simulador se comunica com outras 

aplicações por mensagens UDP através da Internet, atualizando sempre os valores das 

propriedades dos dispositivos alterados. 

Figura 11 - Exemplo de cenário criado no simulador DomoSim. 

 

 Fonte [14]. 

Em virtude do que foi mencionado, o simulador de domótica DomoSim é uma aplicação 

Java capaz de ler um arquivo XML que especifica um sistema domótico (contendo a descrição 

dos tipos de dispositivos, tipos de propriedades, estrutura da casa, dispositivos e serviços). 

Então, é possível navegar por todos os dispositivos do sistema e selecionar quais são 

importantes para adicionar nas áreas de trabalho. Para simplificar esse processo, provavelmente 

repetido várias vezes, os usuários podem testar vários cenários domóticos e ajustar seu 

comportamento. Assim, o simulador pode testar vários sistemas de domótica bastante 

complexos e compostos por um grande número de dispositivos, o que é impossível testar 
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fisicamente. Além disso, o simulador é uma ótima ferramenta para os usuários verem qual é a 

melhor organização dos dispositivos no sistema para atender às suas preferências e ideias.  

Tendo isso em vista, o simulador se torna uma potencial fonte de ensino no que se refere 

ao âmbito da domótica. Na Figura 12 é apresentado, resumidamente, o modo de funcionamento 

do simulador. 

Figura 12 - Modo de funcionamento do simulador DomoSim. 

 

Fonte [13]. 

Sendo assim, de acordo com o autor do projeto [13], é possível verificar que o simulador 

tem a capacidade de ler o ficheiro XML de especificação de um sistema DomoBus, que contém 

a descrição dos tipos de dispositivos, a estrutura da habitação e a localização dos dispositivos. 

Além disso, é possível carregar o ficheiro com os estados dos dispositivos, ou seja, os valores 

dos dispositivos, ficheiro com os workspaces do simulador guardados previamente pelo 

usuário, possibilitando a continuação de uma simulação, e ficheiro com as regras definidas para 

o supervisor.  

Em seguida, os usuários podem testar vários cenários domóticos e ajustar o 

comportamento do sistema, navegando por todos os dispositivos do sistema. Para simplificar 

este processo, que provavelmente será repetido várias vezes, o simulador permite a utilização 
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de scripts que contém sequências de comandos a realizar e scripts que permitem atribuir valores 

a certos dispositivos sem a necessidade de alterá-los manualmente (AutoScript).  

Também é possível, através da funcionalidade Supervisor (Figura 13), associar certos 

scripts a determinados valores de propriedades dos respectivos dispositivos para conferir à 

aplicação uma relação de inteligência entre os diversos dispositivos do sistema domótico 

(DevicesScripts).  

Figura 13 - Funcionalidade Supervisor do simulador DomoSim. 

 

Fonte: [14]. 

E através da Janela de Comunicação, apresentada na Figura 13, é possível monitorar as 

mensagens trocadas pela Internet entre as várias máquinas com o mesmo sistema domótico. 

Essas mensagens estão bem definidas no simulador, sendo que as enviadas podem ser do tipo 

SET, GET ou NOTIFY e as recebidas do tipo SET, GET, ANSWER-GET, NOTIFY ou 

ERROR. E para o envio de várias mensagens sucessivas, também é possível o uso de scripts 

com as mensagens a serem enviadas (CommunicationScripts).  

Existe também a função de alarmes (Figura 14) no simulador que indica ao usuário a 

ativação de determinadas situações indesejáveis, definidas dinamicamente pelo usuário no 

simulador, devido a determinados valores das propriedades dos respectivos dispositivos. Por 
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exemplo, volume excessivo de uma TV ou brilho muito baixo da lâmpada. Essa função também 

mostra informações sobre esses eventos e os dispositivos relevantes que originaram esse 

alarme. 

Figura 14 - Funcionalidade de alarmes no simulador DomoSim. 

 

Fonte: [14]. 

Tendo em vista os aspectos observados, o simulador DomoSim permite ao usuário 

simular qualquer dispositivo domótico e assim, será possível ver o comportamento de sistemas 

domóticos, através da simulação de vários cenários domóticos adaptando-o às necessidades e 

desejos dos usuários. E referente ao ensino, a aplicação gráfica do simulador facilita a 

visualização e gestão dos dispositivos pelo usuário, garantindo assim um bom uso da 

ferramenta no âmbito educacional. 

2.2.1.3  Loxone config 

 

Loxone config [15] é um dos diversos produtos criados pelo grupo Loxone, uma 

empresa austríaca que tem como foco a área de domótica. Loxone config se trata de um 

software de automação residencial e predial que é utilizado com um miniserver para a 

configuração e planejamento de qualquer tipo de projeto para casas inteligentes, instalações 

comerciais e aplicações personalizadas com mais de 100 blocos de funções disponíveis, desde 

o controle inteligente de iluminação e sombreamento automático até o gerenciamento de 

energia com integração solar. Estes blocos permitem uma configuração rápida e fácil, seja o 

projeto grande ou pequeno.   

Por se tratar de um software de planejamento de projetos de casas inteligentes, o Loxone 

config possui uma ferramenta poderosa chamada “Project Planning” (Figura 15) utilizada criar 
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cotações iniciais e arquivos de configuração automática abrangentes que oferece 

funcionalidade e facilidade de uso, incluindo a opção de localizar e substituir produtos. 

Figura 15 - Ferramenta “Project Planning” no software Loxone config. 

 

Fonte: [15]. 

Ademais, o software ainda pode ser utilizado em conjunto com o app mobile da 

empresa, tornando-o ainda mais prático, visto que pelo aplicativo no celular é possível 

administrar e monitorar os blocos de funções, além do projeto como um todo. Por exemplo, 

com o bloco de funções HVAC Controller, nele você pode controlar vários sistemas HVAC 

(Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado). Este bloco é otimizado para uso com outro 

bloco de função, o Intelligent Room Controller, para gerenciar a fonte de aquecimento ou 

resfriamento e suas alterações de modo inteligente. Os estados atuais e as opções de 

configuração do “HVAC Controller” podem ser vistos no aplicativo Loxone (Figura 16). 
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Figura 16 - Módulo de funções HVAC Controller e aplicativo Loxone. 

 

Fonte: [15]. 

Esse software fornece a configuração da funcionalidade de casa inteligente pronta para 

instalar. Desse modo, em um comparativo com outros softwares de automação residencial, 

nesse mesmo estilo de planejamento e configuração de projetos, o software em questão é mais 

atrativo, tendo em vista a facilidade de uso que ele apresenta, pois basta clicar e arrastar os 

componentes (Figura 17). Para a implementação de um sistema com Loxone Config, não é 

necessário nenhum conhecimento prévio de programação. E no que se refere ao ensino, o 

software pode ser atrativo pois a configuração é intuitiva, com funções de arrastar e soltar, e 

módulos prontos como pode ser observado na Figura 17. 

Figura 17 - Exemplo de um módulo de função com alguns elementos no Loxone Config. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Apesar de ser um software de planejamento e gerenciamento, no Loxone Config é 

possível simular os projetos. Na tela principal do software (Figura 18) existe a ferramenta 

Simulation que permite testar a configuração antes mesmo de realmente carregá-la em um 

Miniserver. Sendo possível analisar o status atual das entradas e saídas e operar interruptores 

ou outras entradas na tela para observar o comportamento da sua configuração. A visualização 

ao vivo, por outro lado, permite que você monitore sua configuração em tempo real enquanto 

ela está sendo executada em um Miniserver. 

Figura 18 - Tela principal do Loxone Config. 

 

 Fonte: Elaborada pelo autor. 

 Portanto, o software Loxone config está presente nessa lista de simuladores de domótica 

porque possui a ferramenta simulation já mencionada anteriormente, que por sua vez permite 

a simulação de dispositivos domóticos como sensores e atuadores, sendo possível observar o 

comportamento de sistemas domóticos ajustando às necessidades dos usuários, podendo 

também ser utilizada no âmbito educacional. 

2.2.1.4  Open SHS: Open Smart Home Simulator 

 

O OpenSHS é um simulador de domótica, desenvolvido em um artigo científico feito 

por pesquisadores da área de Internet das Coisas (IoT) que foi publicado em 2017 [16]. O 

simulador de domótica é 3D, híbrido, de código aberto e de plataforma cruzada, para geração 
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de conjunto de dados. O OpenSHS apresenta uma oportunidade para pesquisadores da área de 

IoT e aprendizado de máquina testarem e avaliarem seus modelos. Neste simulador é feita uma 

abordagem híbrida, pois o OpenSHS combina as vantagens das abordagens interativas e 

baseadas em modelos. Esse tipo de abordagem reduz o tempo e os esforços necessários para 

gerar conjuntos de dados de casa inteligente simulados.  

O simulador projeta um algoritmo de replicação para estender e expandir um conjunto 

de dados. Um pequeno conjunto de dados de amostra produzido pelo OpenSHS pode ser 

estendido sem afetar a ordem lógica dos eventos. Essa replicação fornece uma solução para 

gerar grandes conjuntos de dados de casa inteligente representativos. E o simulador também 

possui uma extensa biblioteca de dispositivos inteligentes que facilita a simulação de ambientes 

domésticos inteligentes.  

É importante lembrar que a arquitetura do OpenSHS e os detalhes técnicos de sua 

implementação são baseadas no Blender e em Python. No artigo [16] os autores se referem a 

duas entidades ao se tratar do uso do simulador, o pesquisador e o participante. O pesquisador 

é responsável pela maior parte do trabalho com OpenSHS. O participante é qualquer pessoa 

que se voluntarie para simular suas atividades. E o processo de geração do conjunto de dados 

no simulador é dividido em três fases principais: fase de design, fase de simulação e fase de 

agregação.   

Na fase de design, como mostra a figura 19, o pesquisador projeta o ambiente virtual 

inicial construindo a casa, importa os dispositivos inteligentes, atribui rótulos às atividades e 

define os contextos.  

O pesquisador projeta a planta 3D usando o Blender, que permite modelar facilmente a 

arquitetura da casa e controlar diferentes vertentes, como as dimensões. Nesta etapa, o número 

de ambientes e a arquitetura geral da casa são definidos de acordo com os requisitos do 

experimento. Após isso, os dispositivos inteligentes podem ser importados para a casa 

inteligente a partir da biblioteca, oferecida pelo OpenSHS. Dispositivos como sensores de 

pressão, sensores de porta, interruptores de aparelhos, dispositivos de bloqueio, entre outros, 

estão inclusos nessa biblioteca, porém como é uma lista programada com Python, o pesquisador 

pode construir um dispositivo customizado.  

O OpenSHS também permite que o pesquisador defina um número ilimitado de rótulos 

de atividade. A Figura 21 mostra um protótipo com cinco rótulos: “sleep”, “eat”, “personal”, 

“work” e “other”, traduzindo para português “dormir”, “comer”, “pessoal”, “trabalho” e 

“outro” respectivamente. Esta lista de rótulos de atividades representa uma amostra de 

atividades que os pesquisadores podem adaptar às suas necessidades. 
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Figura 19 - Fase de design no simulador OpenSHS. 

 

 Fonte: [16]. 

Após projetar o modelo de casa inteligente, é necessário projetar os contextos a serem 

simulados. Os contextos são intervalos de tempo específicos que o pesquisador está interessado 

em simular, por exemplo, contextos matutino, vespertino e noturno. E por fim, deve-se 

especificar os estados iniciais dos dispositivos para cada contexto. 

A arquitetura geral da fase de simulação está demonstrada na figura 20. O pesquisador 

inicia a ferramenta a partir do módulo de interface OpenSHS, que permite especificar qual 

contexto simular. Cada contexto possui uma data e hora de início padrão, que pode ser ajustada 

a qualquer momento. Cada contexto tem um estado padrão para os sensores e a posição 3D do 

avatar. Durante o tempo de simulação, as saídas dos sensores e o estado de diferentes 

dispositivos são capturados e armazenados em um conjunto de dados temporário. O OpenSHS 

adapta uma taxa de amostragem de um segundo por padrão, que o pesquisador pode 

reconfigurar conforme necessário. Uma vez que um participante finaliza uma simulação, o 

controle da aplicação é enviado de volta ao módulo principal para iniciar a simulação de outro 

contexto. 
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Figura 20 - Fase de simulação no simulador OpenSHS. 

 
 Fonte: [16] 

A fase de simulação tem o propósito de capturar os pequenos detalhes das interações 

realistas dos participantes. Capturar atividades detalhadas em longos períodos de tempo pode 

sobrecarregar os participantes e ser inviável. Porém o OpenSHS oferece uma solução que 

atenua esse problema adaptando um mecanismo de avanço rápido que permite que o 

participante controle o intervalo de tempo de uma determinada atividade. Por exemplo, se o 

participante deseja assistir à TV por um período de tempo e não deseja realizar toda a atividade 

em tempo real (já que não há alterações nas leituras dos sensores da casa), é possível iniciar 

essa atividade e gerar um diálogo para especificar quanto tempo esta atividade dura. Esse 

recurso permite que o processo de simulação seja rápido e simplificado. A ferramenta 

simplesmente copiará e repetirá o estado existente de todos os sensores e dispositivos durante 

o período de tempo especificado. A figura 21 mostra o diálogo de avanço rápido da atividade 

durante uma simulação.  

Durante uma simulação e antes de fazer a transição de uma atividade para outra, o 

simulador irá gerar o diálogo de atividade mostrado na figura 21 para escolher a nova atividade 

na lista disponível. Para garantir uma transição limpa de uma atividade para outra, o OpenSHS 

não confirmará o novo rótulo no momento exato de escolher o novo rótulo. Em vez disso, o 

novo rótulo será confirmado quando um sensor alterar seu estado. Por exemplo, na figura 23, 

a transição da primeira atividade (suspensão) para a segunda (pessoal) é confirmada no 

conjunto de dados quando o sensor “bedroomLight” muda seu estado, mesmo que o 

participante tenha alterado o rótulo alguns segundos antes. 
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Figura 21 - Seleção de atividades e o diálogo de avanço rápido no simulador OpenSHS. 

 

 Fonte: [16]. 

Após realizar a simulação pelos participantes, o pesquisador pode agregar as atividades 

amostrais geradas pelos participantes, ou seja, eventos, para produzir o conjunto de dados final. 

Os resultados da fase de simulação formam um conjunto de atividades de amostra para cada 

contexto. A fase de agregação visa fornecer uma solução para a geração de grandes conjuntos 

de dados em um curto tempo de simulação, conforme mostrado na figura 22. Assim, os autores 

deste projeto desenvolveram um algoritmo que replica a saída da fase de simulação desenhando 

amostras apropriadas para cada contexto designado. 

Esse recurso encapsula a vantagem da abordagem baseada em modelo com a 

abordagem interativa adaptada pela fase de simulação, que permite ao OpenSHS combinar os 

benefícios de ambas as abordagens, sendo assim uma abordagem híbrida. 

Para demonstrar melhor como o OpenSHS funciona, os autores do artigo [16] 

construíram um ambiente virtual de casa inteligente composto por um quarto, uma sala de estar, 

um banheiro, uma cozinha e um escritório. Cada sala está equipada com vários sensores 

totalizando 29 sensores de diferentes tipos. Os sensores são binários e podem ser ligados ou 

desligados em qualquer intervalo de tempo. E o resultado de realizar uma simulação de 

contexto nesse ambiente pode ser ilustrado pela figura 23. A amostra consiste em três rótulos 

de atividade: “dormir”, “pessoal” e “outro”. Cada rótulo de atividade corresponde a um 
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conjunto de leituras dos sensores. Os pequenos círculos correspondem ao estado ligado dos 

sensores. 

Figura 22 - Fase de agregação no simulador OpenSHS. 

 

 Fonte: [16]. 

Figura 23 - Saída de 29 sensores binários e os rótulos de atividade correspondentes. 

 

 Fonte: [16]. 
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Não é realista agregar o conjunto de dados final duplicando de forma trivial as amostras 

de contextos. Existe a necessidade de um algoritmo que possa replicar as amostras registradas 

para gerar um conjunto de dados maior. E o OpenSHS possui esse algoritmo de replicação para 

estender e expandir as amostras gravadas. Um pequeno número de eventos simulados pode ser 

estendido sem afetar sua ordem lógica.  Depois de executar o algoritmo de agregação, o 

pesquisador pode combinar todos os cenários, gerados por diferentes participantes, em uma 

saída final do conjunto de dados de valores. 

A implementação do simulador OpenSHS depende do software Blender e da sua “game 

engine” que por sua vez é programável em Python. A interação com a ferramenta de simulação 

é feita através do controle de um avatar 3D que navega pelo espaço da casa inteligente através 

de uma perspectiva em primeira pessoa semelhante à maioria dos jogos em primeira pessoa. A 

figura 24 mostra o avatar 3D navegando pela sala de estar. E como o “game engine” do Blender 

utiliza Python como linguagem de programação, o simulador possui toda a lógica e interações 

entre o avatar e o ambiente virtual com ele. Além disso, todos os módulos OpenSHS são 

programados pelo Python. 

Figura 24 - Navegando no espaço da casa inteligente através da perspectiva em primeira pessoa no simulador 

OpenSHS. 

 
 Fonte: [16]. 

2.2.1.5  iCasa 
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O ICasa Simulator [17] é um simulador domótico digital desenvolvido pelo ADELE 

Research Group, um módulo da Plataforma iCasa. O simulador ICasa é uma plataforma de 

execução em cima do OSGi (Open Services Gateway Initiative) para aplicativos domésticos 

digitais. O objetivo do iCasa é fornecer aos desenvolvedores de aplicativos um ambiente 

simulado que permite o controle completo do ambiente e do tempo.  

O simulador consiste em uma interface gráfica do usuário que exibe um mapa da casa 

e a localização dos diferentes dispositivos. É permitido a criação e configuração dos 

dispositivos, e também que criem e movam usuários físicos e observem suas configurações 

reais. O iCasa suporta scripts para controlar o ambiente, que fornecem uma maneira 

conveniente de testar os aplicativos em condições reproduzíveis. Além disso, o iCasa é baseado 

em eventos e é capaz de notificar os usuários sobre quaisquer mudanças no ambiente. 

A estrutura do iCasa fornece o suporte necessário para construir aplicativos domésticos 

digitais. E o principal objetivo dos aplicativos digitais domésticos é melhorar a experiência das 

pessoas em suas casas, reduzindo a necessidade de interação com computadores. A maioria 

destes aplicativos precisa reagir às mudanças no ambiente físico no qual o sistema é 

implantado. E também precisam às vezes ter informações fornecidas pelo usuário como suas 

preferências ou outras informações contextuais.  

A plataforma iCasa é dividida em duas camadas: a camada de dispositivo e a camada 

de aplicativo. A camada de dispositivo fornece uma abstração dos dispositivos físicos 

subjacentes, permitindo que os aplicativos os acessem, evitando ter que estar cientes de seus 

detalhes técnicos. E a camada de aplicativo deve se concentrar apenas em fornecer 

funcionalidade de valor agregado para a casa digital. A plataforma fornece um conjunto de 

serviços técnicos utilizados para aplicações digitais domésticas, um desses serviços é o serviço 

de contexto para representação de informação relacionada com o contexto. E o simulador para 

teste de aplicativos digitais domésticos pode ser acessado por meio de um navegador de internet 

com suporte a HTML5. 

O módulo simulador permite que os desenvolvedores testem seus aplicativos digitais. 

Esta ferramenta de simulação não é baseada em desktop, mas sim em navegador, e apresenta 

uma interface fácil de usar, que exibe um mapa da casa que pode ser criado pelo usuário. Ele 

permite que os usuários criem ou alterem o posicionamento do dispositivo usando um recurso 

de arrastar e soltar. A área e as entidades vivas podem ser facilmente configuradas.  

Após realizar o download da plataforma iCasa seguindo as instruções do guia [18], o 

simulador iCasa disponibiliza uma interface web para interação com o servidor. Na página 

inicial o usuário pode selecionar uma plataforma de simulação da lista ( Para acessar a página 
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inicial no navegador, é necessário acessar o link http://localhost:9000/simulator). Depois de 

selecionar uma plataforma, a interface principal do simulador é exibida. A interface principal 

está dividida em duas seções: a seção do mapa apresenta a planta da casa, e a seção das ações 

mostra informações sobre o estado de execução da plataforma iCasa e permite ao usuário 

modificá-la. 

Nesta página o usuário pode adicionar uma plataforma de simulação, editá-la ou 

removê-la. As plataformas continuam no servidor GUI e podem ser reutilizadas entre diferentes 

execuções do servidor. Cada plataforma de simulação deve definir um ID único, um nome, a 

URL da plataforma e um mapa da casa. A lista de plataformas é apresentada como na figura 

25. 

Figura 25  Lista de plataforma do simulador iCasa. 

 

 Fonte: [18]. 

O usuário escolhe uma plataforma para iniciar a interface principal do simulador 

(Figura 26). Os usuários também podem ir diretamente para a interface principal do simulador 

usando o link http://localhost:9000/simulator/map/$platformID, por exemplo, para acessar a 

plataforma padrão que tem o id default, o usuário deve acessar 

http://localhost:9000/simulator/map/default.  

A seção do mapa (Figura 27) exibe uma planta da casa definida pelo usuário, neste 

plano estão localizados os diferentes objetos do contexto iCasa como dispositivos, pessoas e 

ambientes. No mapa, todos esses objetos podem ser movidos usando operações de arrastar e 

soltar. Além disso, as superfícies dos ambientes também podem ser modificadas graficamente. 

http://localhost:9000/simulator
http://localhost:9000/simulator/map/$platformID
http://localhost:9000/simulator/map/default
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Figura 26 - Interface principal do simulador ICasa. 

 

 Fonte: [18]. 

Figura 27 - Seção do mapa no simulador ICasa. 

 

 Fonte: [18]. 
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A seção de ações inclui 4 guias: Dispositivos, Zonas, Pessoas, Player de script. A guia 

de dispositivos apresenta a lista de dispositivos existentes na plataforma iCasa. Cada 

dispositivo é listado com seu tipo e nome, conforme mostrado na figura 28. Os detalhes do 

dispositivo são exibidos quando o usuário clica no nome do dispositivo. A aba de dispositivos 

também apresenta a lista de tipos de dispositivos implantados na plataforma. Quando um novo 

tipo de dispositivo é adicionado, a lista é atualizada automaticamente.  

Figura 28  - Guia de dispositivos no simulador ICasa. 

 

 Fonte: [18]. 

Para criar uma instância de dispositivo, o usuário deve selecionar o tipo de dispositivo 

na lista de tipos e clicar no botão “Create”. Se o dispositivo for adicionado corretamente, o 

dispositivo é adicionado à lista de dispositivos e também na seção do mapa à esquerda na planta 

da casa. O usuário pode modificar a posição do dispositivo na seção do mapa usando arrastar 

e soltar. E para remover uma instância de dispositivo, o usuário deve selecionar o dispositivo 

a ser removido na lista de dispositivos e clicar no botão “Remove Selected Devices”. 
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A guia de zonas (Figura 29) apresenta a lista de ambientes existentes na plataforma. Os 

detalhes dos ambientes são exibidos quando o usuário clica no nome da zona. Quando o usuário 

seleciona uma zona, o ambiente é exibido com uma cor na seção do mapa.  

Figura 29 - Guia de zonas no simulador ICasa. 

 

 Fonte: [18]. 

Para adicionar um novo ambiente, o usuário deve fornecer um nome e clicar no botão 

“Create”. Se a zona for adicionada corretamente, o dispositivo é adicionado à lista de 

dispositivos e na seção do mapa. O usuário pode modificar a superfície do ambiente ou posição 

na seção do mapa. E para remover um ambiente, o usuário deve selecionar a zona a ser 

removida na lista e clicar no botão “Remove Selected Zones”. 

A guia de pessoas (Figura 30) apresenta a lista de pessoas "existentes" na plataforma.   

Figura 30  - Guia de pessoas no simulador ICasa. 

 

 Fonte: [18]. 
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Para adicionar uma nova pessoa, o usuário deve fornecer um nome, selecionar um tipo 

de pessoa e clicar no botão “Create”. Se a pessoa for adicionada corretamente, ela será 

adicionada à lista de pessoas e à seção do mapa. O usuário pode modificar a posição da pessoa 

na seção do mapa. E para remover uma pessoa, o usuário seleciona a pessoa a ser removida na 

lista de pessoas e clique no botão “Remove Selected Persons”. 

E por fim temos a guia de Script Player (Figura 31) que permite o controle do relógio 

simulado, execução de scripts e persistência de estado.  

Figura 31  - Guia de Script Player no simulador ICasa. 

 

 Fonte: [18]. 

A seção do relógio exibe a hora (virtual) no simulador e o fator de tempo (velocidade 

do tempo) é mostrado. O usuário pode modificar o tempo na plataforma e acelerar a velocidade 

do tempo usando um fator maior. E para executar um script, é necessário selecioná-lo na lista 

de scripts e clicar no botão “Start”, e para interrompê-lo o usuário deve clicar no botão “Pause” 

, e para retomá-lo no botão “Continue”, finalmente para interromper a execução do script o 

usuário deve clicar no botão “Stop”. E por fim temos a operação de salvar o script que permite 

salvar o estado atual do simulador e cria um novo script incluindo instruções para criar os 
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objetos atuais e colocá-los nas zonas corretas. O usuário deve fornecer um nome para o script 

e clicar no botão “Save as”. 

2.2.2 Critérios de comparação 

 

 Os critérios de comparação são ferramentas de pontuação que podem ser usadas para 

avaliar diferentes modelos de simuladores de domótica. Quando há critério de avaliação, o 

objeto de estudo atribuído é dividido em partes, sendo possível fornecer descrições mais claras 

das características do simulador a cada parte. Estes critérios de comparação são necessários 

para organizar e definir métricas de avaliação. Ao definir critérios de avaliação antes da análise 

e comparação, o trabalho fornece transparência aos seus métodos de avaliação. 

 Os critérios de comparação para os simuladores de domótica foram levantados a partir 

de diferentes propostas e formas de uso dos modelos de simuladores, além de outros detalhes 

técnicos que também estão listados a seguir. 

2.2.2.1 Open source 

 

Um software open source é aquele que tem seu código-fonte aberto, ou seja, para que 

qualquer pessoa ou empresa possa visualizar, estudar e até mesmo customizar um software, 

não sendo necessário pagar por uma licença de uso do software reduzindo custos de 

manutenção e segurança. Com o open source pequenas empresas têm liberdade de escolha em 

suas infraestruturas de tecnologia, podendo escolher por soluções que possam ser adaptadas às 

suas necessidades. E um software open source, por não possuir custos de licença, dá 

oportunidade para pequenas empresas investirem em outros serviços e formação para seus 

profissionais.  

Além de dar autonomia às pequenas e médias empresas, o código aberto também é 

fundamental para serviços voltados à população, principalmente em áreas como educação e 

segurança, considerando todas as vantagens que citamos acima. E no que se refere ao ensino, 

softwares open source devem ser explorados como forma de incentivo ao desenvolvimento de 

profissionais, que por consequência, construirão novos objetivos pedagógicos, ampliando, de 

forma autêntica, o compartilhamento de conhecimento numa perspectiva social. 

Apesar dos benefícios, softwares open source tem suas desvantagens, como a falta de 

suporte específico e conhecimentos avançados em programação, incluindo o domínio da 

linguagem utilizada para escrever o código-fonte do software. Porém no âmbito da educação, 

as vantagens do uso de um software de código aberto se sobrepõem às desvantagens, pois 
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auxilia na solução dos problemas de limitação do acesso à educação gerado a partir dos 

softwares de código fechado. 

2.2.2.2  Multiplataforma 

Diz-se multiplataforma um software ou sistema que pode ser executado em várias 

plataformas de computação. Em relação aos diferentes tipos de sistemas operacionais, os mais 

utilizados no dia a dia, normalmente utilizados em computadores domésticos, são o Linux, 

Windows e macOS. Alguns softwares multiplataforma requerem uma construção separada para 

cada plataforma, mas alguns podem ser executados diretamente em qualquer plataforma sem 

preparação especial. 

Sendo assim, um software multiplataforma ou cross-platform, é aquele que funciona 

em diferentes sistemas operacionais, como o Mozilla Firefox que é um navegador livre e 

multiplataforma desenvolvido pela Mozilla Foundation. O desenvolvimento de tal software 

pode ser um trabalho complicado porque diferentes sistemas operacionais têm diferentes 

interfaces de programação de aplicativos. Por exemplo, o Linux usa uma programação 

diferente do Windows.  

Quanto ao ensino, a utilização de recursos cross-platform, mantendo as funcionalidades 

do software disponíveis para todos sistemas operacionais reduz restrições como o uso de 

diferentes ambientes de desenvolvimento e tecnologias para cada plataforma. Garantindo assim 

uma melhor acessibilidade para pesquisadores e usuários.  

2.2.2.3  Abordagem 

 

Simuladores de domótica podem ser categorizados em duas abordagens principais, de 

acordo com [16]: abordagens baseadas em modelos e interativas. Geralmente, a abordagem 

baseada em modelo permite gerar grandes conjuntos de dados em um curto tempo de 

simulação, porém não captura interações detalhadas de forma realista. Por outro lado, a 

abordagem interativa captura essas interações realistas, mas sacrifica o tempo curto e rápido de 

simulação e, portanto, os conjuntos de dados gerados são geralmente menores do que os 

gerados pela abordagem baseada em modelo. 

      -  Abordagem baseada em modelo: 

Essa abordagem usa modelos predefinidos de atividades para geração de dados 

sintéticos. Esses modelos especificam a ordem dos eventos, a probabilidade de sua ocorrência 
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e a duração de cada atividade. Esta abordagem facilita a geração de grandes conjuntos de dados 

em um curto período. Porém, a desvantagem dessa abordagem é que ela não pode capturar 

interações complexas ou acidentes inesperados que são comuns em casas reais. 

-  Abordagem Interativa: 

Ao contrário da abordagem anterior, a abordagem interativa pode capturar interações 

mais interessantes e detalhadas. Essa abordagem depende de ter um avatar que possa ser 

controlado por um participante humano ou participante simulado. O avatar interage com o 

ambiente virtual, que possui sensores e / ou atuadores virtuais. As interações podem ser feitas 

de forma passiva ou ativa. Um exemplo de interação passiva é ter um sensor de pressão virtual 

instalado no chão, e quando o avatar andar sobre ele, o sensor deve detectar isso e emitir um 

sinal. As interações ativas envolvem ações como abrir uma porta ou acender ou apagar a luz. 

A desvantagem dessa abordagem, no entanto, é que é uma abordagem demorada para gerar 

conjuntos de dados suficientes, pois todas as interações devem ser capturadas em tempo real. 

2.2.2.4  Foco 

 

Um dos principais desafios na pesquisa de simuladores de domótica é que atualmente 

existem poucas ferramentas de simulação disponíveis e as existentes se concentram em 

aplicativos de teste que fornecem percepção de contexto e visualização em vez de focar na 

geração de conjuntos de dados representativos. Poucas ferramentas disponíveis se concentram 

na geração de conjuntos de dados. A análise das ferramentas de simulação de casa inteligente 

disponíveis revela que a maioria dos trabalhos relatados carece da abertura e disponibilidade 

da implementação do software, o que impede seu benefício para a comunidade de pesquisa 

mais ampla [16]. 

Simuladores com foco em geração de conjunto de dados são mais atrativos para 

pesquisadores e profissionais com conhecimento avançado em sua área que por sua vez 

utilizam os simuladores de domótica para pesquisas e fonte de informação. Já os simuladores 

com foco em visualização podem ser melhor utilizados na esfera educacional, pois os 

estudantes podem se desenvolver profissionalmente na área de domótica a partir da 

visualização e análise de diferentes cenários domóticos em um simulador. 

2.2.2.5  Dificuldade de Instalação 
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Apesar de que atualmente existem softwares modernos, práticos e o mercado de 

desenvolvimento de softwares tenha demanda elevada, ainda se encontra dificuldades no 

desenvolvimento rápido de novos sistemas, com tecnologias modernas. Afinal de contas, 

planejar e produzir um bom software envolve gastos com recursos que nem sempre estão 

disponíveis, principalmente quando se trata de software open source. 

Portanto, há de se concordar que, quando são encontradas dificuldades de instalação 

em quaisquer softwares estes tornam-se menos atrativos em relação aos desenvolvidos de 

maneira mais intuitiva. É possível conceber essa ideia a partir do exemplo dos simuladores de 

domótica. Uma vez que estes necessitam da instalação de outros softwares ou IDEs para 

funcionarem, passa-se a ser uma aplicação menos acessível para o usuário, isto é, menos 

atrativo, principalmente quando se trata de uso para ensino. 

2.2.2.6  Dificuldade de uso para Iniciantes 

 

Os softwares devem priorizar a usabilidade prática do produto. Desse modo, o software 

pode até ser complexo, mas jamais deve ser difícil de ser usado pelo usuário. Sendo assim, com 

os simuladores de domótica isso não é diferente, principalmente quando se envolve o critério 

do ensino para iniciantes. Então, um dos diferenciais mais consideráveis é justamente a boa 

funcionalidade aliada à praticidade de uso, ou seja, o usuário precisa manter com o produto 

uma interação satisfatória, seu aprendizado na utilização do simulador deve ser rápido e a 

comunicação entre ambos deve ser simples e transparente. 

2.2.2.7  Disponibilidade de Informações / Comunidade 

 

Ao contrário do que muitos acreditam, ainda existe uma escassez de informações acerca 

de alguns temas específicos na internet, em especial, informações sobre simuladores de 

domótica e o seu funcionamento. Então, faz-se necessário contar com informações 

compartilhadas pela comunidade referente ao produto e com documentos que descrevem o 

funcionamento, configuração e forma de operação das aplicações para o ambiente que foram 

projetados. Assim sendo, os interessados podem esclarecer dúvidas e obter assistência de forma 

adequada. 

O guia de usuário é um documento que tem por objetivo principal ajudar os utilizadores 

a entender como um produto funciona e como utilizá-lo. Além de oferecer auxílio para 

identificar e resolver problemas, este documento deve ser capaz de traduzir a linguagem 

específica de uma aplicação para uma linguagem simples e compreensível para todos. Assim 
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sendo, é muito importante poder contar com um instrumento informativo que seja conciso, 

simples, prático e fácil de usar. 

2.2.2.8  Requisitos do Sistema para Uso  

 

Os requisitos de uso para utilização de um software definem propriedades e restrições 

do sistema como espaço mínimo de memória volátil e não volátil, conexão com a internet, 

CPU, GPU, sistema operacional, entre outros. É importante lembrar que os requisitos de uso 

são geralmente mensuráveis e assim devemos preferencialmente associar uma medida ou 

referência para cada requisito do software. 

No que se refere ao âmbito educacional, softwares que possuem requisitos de uso mais 

“leves” e que funcionem em computadores simples são preferíveis do que softwares mais 

“pesados” que funcionam apenas em máquinas mais avançadas e consequentemente mais 

caras, pois assim, numa perspectiva social, é garantido amplo acesso aos estudantes 

incentivando seu desenvolvimento profissional. 

2.2.2.9  Disponibilidade em Português 

 

Sabe-se que os softwares em geral possuem a linguagem em inglês, sendo a variedade 

linguística um diferencial existente no sistema de alguns programas. A partir disso, tem-se a 

ideia de que softwares de simulação de domótica voltados ao ensino no Brasil com a 

disponibilidade de versões na língua portuguesa são mais atrativos. Entretanto, nenhum dos 

simuladores de domótica listados e comparados neste artigo possuem a disponibilidade em 

português, como o esperado. Logo, este critério pode ser desconsiderado da análise e 

comparação dos simuladores. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Para o estudo, análise e comparação dos simuladores de domótica, como já foi dito 

anteriormente, foram cumpridas algumas etapas de desenvolvimento, abordando desde uma 

busca mais longa e detalhada de trabalhos envolvendo simuladores de domótica, até testes na 

prática de alguns simuladores validando o desempenho. 

Como mencionado no referencial teórico, foram utilizados buscadores de artigos 

indexados como o Google Scholar e a IEEE Explore para realizar uma extensa busca de 

trabalhos direcionados à comparação de simuladores. O objetivo foi fazer o levantamento sobre 

os simuladores abordados no projeto e também sobre métodos de comparação, para ter um 

melhor embasamento teórico e ter objetos de comparação para a validação, conforme os 

resultados obtidos na literatura. 

 Antes de analisar e classificar os simuladores, foram estabelecidos critérios de 

classificação na etapa anterior, tendo como base os simuladores selecionados, as necessidades 

específicas de ensino, detalhes técnicos e também os trabalhos [16] e [19] que serviram de 

referência na definição dos critérios de comparação entre os simuladores. Estes critérios são 

vitais para o escopo do trabalho e incluem maior detalhamento na escolha e aplicação dos 

simuladores.  

A partir dos critérios estabelecidos, a próxima etapa foi averiguar os simuladores 

selecionados e realizar a comparação dos mesmos. A ideia principal é que seja listado e 

tabelado de forma didática os melhores simuladores para cada tipo de necessidade específica 

de ensino. Após a classificação dos simuladores de domótica, foi feito alguns testes práticos 

dos simuladores que se mostraram promissores na teoria, avaliando o seu desempenho e a 

facilidade de uso.  

A partir dos testes práticos, será possível avaliar com mais precisão, quais simuladores 

de domótica são mais adequados para ensino, visando a conclusão com sucesso do estudo 

comparativo entre diferentes modelos de simuladores de domótica. 

Os resultados, a análise e a comparação entre os simuladores, estão tabelados, 

documentados e apresentados no próximo tópico. Espera-se que ao final deste trabalho, que a 

partir do estudo dos simuladores, seja possível o entendimento e propagação do uso de 

simuladores para fins educacionais.  
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4. RESULTADOS, ANÁLISE E COMPARAÇÃO 

 

Quando se trata da pesquisa sobre os simuladores de domótica, é possível identificar 

inúmeras dificuldades, sendo que um dos principais destes desafios é a quantidade de 

ferramentas de simulação encontradas em artigos que se concentram em aplicativos de teste 

que não estão disponíveis, e, portanto, não podem ser avaliadas. 

Ademais, a análise das ferramentas de simulação de casa inteligente disponíveis revela 

que a maioria do trabalho relatado carece da abertura e disponibilidade da implementação do 

software, impedindo assim um benefício para uma comunidade de pesquisa mais ampla.  

A Tabela 1 a seguir apresenta uma análise e comparação, em relação a alguns critérios 

de comparação citados anteriormente, dos cinco simuladores de domótica selecionados para a 

pesquisa. 

Tabela 1 - Análise e comparação dos simuladores de domótica. 

Simulador Open source 3D Multiplataforma Abordagem Foco 

Home I/O Não Sim Não Interativa Visualização 

DomoSim Sim Não Sim Baseada em 

modelo 

Geração de 

conjunto de 

dados 

Loxone config Não Não Sim Baseada em 

modelo 

Visualização 

OpenSHS Sim Sim Sim Híbrido Geração de 

conjunto de 

dados 

iCasa Não Não Sim Baseada em 

modelo 

Visualização 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 Em se tratando de softwares open source como pudemos observar na Tabela 1, temos 

apenas os simuladores DomoSim e o OpenSHS que como dito no tópico 2.1, possuem diversas 

vantagens no âmbito educacional ampliando o acesso aos estudantes e facilitando avaliações 

objetivas sem nenhuma restrição, incentivando o desenvolvimento de profissionais, porém as 

desvantagens como a falta suporte específico e conhecimentos em programação podem gerar 

dificuldades de uso para iniciantes. Já no critério multiplataforma, todos os simuladores 

possuem essa vantagem e operam em Windows, Linux e macOS exceto o simulador HOME 



46 
 

I/O que está disponível apenas para Windows reduzindo assim seu ambiente de 

desenvolvimento e restringindo sua acessibilidade. 

 E a abordagem de um simulador, como já foi dito, pode ser dividida em baseada em 

modelo e interativa. O simulador OpenSHS possui a vantagem de ter um design 3D a partir de 

uma perspectiva em primeira pessoa, e possuir uma abordagem híbrida que combina a 

capacidade de ferramentas baseadas em modelos para gerar grandes conjuntos de dados em 

com tempo razoável, mantendo a precisão de interações em detalhes que são exibidas pelas 

ferramentas interativas. No entanto, o foco do simulador OpenSHS é a geração de conjunto de 

dados que por sua vez não é muito atrativo na esfera educacional, mas sim a visualização, que 

é o foco do simulador Home I/O que também é 3D a partir de uma perspectiva em primeira 

pessoa e possui uma abordagem interativa. 

 Os simuladores Loxone config e iCasa também possuem como foco a visualização, 

porém suas abordagens são baseadas em modelo que se utiliza de modelos predefinidos de 

atividades para geração de dados sintéticos e não podem capturar interações complexas ou 

acidentes inesperados que são comuns em casas reais.  

 Com relação aos critérios dificuldade de instalação e dificuldade de uso para iniciantes, 

através de pesquisas e testes de comparação entre os simuladores definimos uma classificação 

para pudéssemos comparar os simuladores abordados nestes critérios. A Tabela 2 classifica os 

critérios dificuldade de instalação e dificuldade de uso para iniciantes em três níveis de 

dificuldade, sendo elas baixa, média e alta. A classificação baixa informa que a dificuldade em 

questão é mínima, a classificação média informa que existem empecilhos no caminho de 

instalação e/ou uso para iniciantes do simulador, e por fim a classificação alta informa que a 

instalação e/ou uso do simulador exige um maior preparo e conhecimento profissional.  

Tabela 2 - Classificação de dificuldades nos simuladores de domótica. 

Simuladores Dificuldade de instalação Dificuldade de uso para 

iniciantes 

Home I/O Baixa Baixa 

DomoSim Média Média 

Loxone config Alta Média 

OpenSHS Alta Alta 

iCasa Alta  Baixa 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Ainda no paralelo avaliativo, levantamos os requisitos de sistema necessários para 

operação com os simuladores de domótica, assim como a disponibilidade de informações / 

comunidade referente ao uso dos simuladores e a disponibilidade dos softwares na língua 

portuguesa, que como mencionado anteriormente, nenhum simulador desta lista está disponível 

em português, apenas em inglês. Estas informações estão expostas na tabela 3 abaixo.  

Tabela 3 - Comparação técnica entre os simuladores de domótica. 

Simuladores Requisitos do sistema  Disponibilidade 

de Informações / 

Comunidade 

Disponibilidad

e em português 

Home I/O Windows Vista ou superior, 1GB de 

RAM, 500MB de memória, 

processador Intel Core 2 Duo ou AMD 

Athlon x2 ou superior. 

Guia do usuário no 

site e pesquisas 

usando o simulador 

Não 

DomoSim 100MB de memória e resolução de tela 

maior que 1280x720 

Artigo do projeto, 

tutoriais no 

simulador e no site 

Não 

Loxone 

config 

Windows 7 SP2 ou superior/ macOS X 

v10.11 ou superior/ Linux arm64 ou 

superior 

Tutoriais no 

software e no site 

Não 

OpenSHS Suporte para Python e o software 

Blender 

Artigo do projeto e 

tutorial no site  

Não 

iCasa Java Development Toolkit 6 e um 

navegador da Web moderno 

Guia do usuário no 

site 

Não 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Por fim, a escolha do simulador de domótica vai de acordo com as necessidades do 

usuário, dos professores e dos alunos. Caso o intuito seja apenas a criação e visualização de 

cenários domóticos, expor os conceitos de básicos de domótica, sem entrar em uma 

configuração mais profunda, o Home I/O seria a melhor opção, pelo fato simplicidade de uso 

e da sua interface intuitiva, apesar de ser um software pago e não ser multiplataforma.  

Os simuladores Loxone config e o iCasa também seriam ideais apenas para visualização 

de cenários domóticos, porém são baseadas em modelo e sua alta dificuldade de instalação 

como exposto na Tabela 2 exigem maior conhecimento profissional da ferramenta e no âmbito 

educacional pode acabar se tornando uma barreira. Caso a necessidade seja, além da exposição 

dos conceitos, uma configuração mais detalhada sobre protocolos e funcionalidades, o Home 

I/O integrado ao CLP CONNECT I/O também seria o mais adequado, porém o OpenSHS 

também possui muitos recursos que permitem aos pesquisadores projetarem facilmente 
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diferentes cenários e produzir conjuntos de dados altamente complexos e representativos, além 

de oferecer uma biblioteca de sensores e dispositivos inteligentes que podem ser expandidos 

para incluir futuras tecnologias emergentes.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, discutimos a importância dos simuladores de domótica no âmbito 

educacional, além da sua aplicação no ensino. Apresentamos alguns dos principais simuladores 

disponíveis e realizamos uma ampla comparação entre eles, mostrando suas principais 

características e funcionalidades.  

Com isso, disponibilizamos os resultados necessários para que os professores possam 

selecionar qual simulador mais se adequa ao tipo de ensino necessário para o ensino de 

automação residencial. Dessa forma, pode-se utilizar da simulação como viés para fixação 

prática dos conceitos abordados teoricamente, o que contribuirá ainda mais para a compreensão 

dos alunos. 

 Realizadas as análises e comparações, os objetivos gerais deste trabalho no estudo 

comparativo entre diferentes modelos de simuladores de domótica visando o ensino foram 

atingidos com sucesso. E para realizar as análises e comparações, ao longo do trabalho foram 

feitas pesquisas e levantamentos sobre os simuladores, para ter um melhor embasamento 

teórico sobre suas origens, propostas e formas de uso, obtendo assim os objetos de comparação 

para a validação, conforme os resultados obtidos na literatura. E definir critérios de 

classificação entre os simuladores escolhidos foi essencial no trabalho, pois foi possível 

estabelecer métricas de comparação entre os simuladores, e com isso, concluir o objetivo da 

análise comparativa entre os simuladores.  

Outro resultado obtido, além da experiência inicial com pesquisa acadêmica, foi o 

conhecimento adquirido nos diversos tipos de simuladores estudados, o que auxiliará no 

entendimento e propagação do uso de simuladores para fins educacionais e em futuras 

pesquisas nas áreas de domótica, automação, IoT, etc. 

  Em suma, considerando uma aula de conceitos de domótica, que aborde conteúdos 

como noções de análise energética, monitoração ambiental, medição de consumo de energia, 

integração com sistemas de segurança, protocolos de automação, interfaces para usuários, 

acesso remoto via Internet, protocolos de comunicação, controle digital, seleção de sensores e 

atuadores, arquiteturas de integração de sistemas, entres outros, a recomendação baseada neste 

estudo é a adoção do Simulador HOME I/O, pois apesar de ser pago, ele atende as necessidades 

de criar cenários de casa inteligente utilizando diversificados atuadores e sensores, possui 

controle das condições climáticas que afetam o ambiente, contabiliza o custo e consumo de 

energia, possui controle digital dos dispositivos e permite ser integrado a internet e uma ampla 
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gama de tecnologias de automação externa, além ser ser 3D e possuir uma interface fácil de 

usar. 
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