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O sonho da casa digital, com eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos conectados e controlados 
de forma inteligente, no melhor estilo do desenho animado Os Jetsons, está cada vez mais 
próximo da realidade. Prova disso é a chegada de novas tecnologias e plataformas que permitem 
a interoperabilidade de equipamentos e ambientes. A bola da vez é o ZigBee, padrão tecnológico 
capaz de controlar a comunicação entre milhares de minúsculos sensores.  Com ele será possível 
programar, por exemplo, as luzes ou a televisão para desligar quando os sensores identificarem 
que não há movimento na sala por mais de cinco minutos.  
 
Baseados no padrão de comunicação móvel 802.15.4, desenvolvido pela associação de empresas 
de tecnologia chamada ZigBee Alliance (www.zigbee.org), os sensores são capazes de colher e 
trocar entre si informações dos mais variados tipos, como movimentos e temperatura. “Os dados 
são transmitidos através de ondas de rádio”, explica Eduardo Prado, consultor de negócios em 
tecnologia wireless da empresa Brasilecia. O especialista explica que a nova tecnologia usa uma 
taxa de transmissão muito baixa, consome pouca energia e, por isso, a vida das baterias dos 
dispositivos deve chegar a até dez anos. 
 
No último mês de julho, a ZigBee Alliance, que conta com o apoio de empresas como Philips, 
Motorola, Mitsubishi e Samsung, concluiu com êxito os testes da primeira rede de sensores 
baseados no padrão 802.15.4, aprovado pelo IEEE (Institute of Electrical and Electronic 
Engineers) em setembro de 2003. Os testes comprovaram a fácil escalabilidade da plataforma 
ZigBee, conforme eram adicionados novos sensores à rede. Em breve, a maioria dos 
equipamentos eletro-eletrônicos, como geladeiras, microondas, aparelhos de DVD e televisores, 
entre outros, terão suporte para o padrão ZigBee. Prado afirma que a expectativa é de que, 
dentro de cinco ou seis anos, cada residência tenha em média 40 sensores baseados na nova 
tecnologia. Os primeiros produtos devem estar disponíveis comercialmente a partir do fim deste 
ano. 
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