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Esta abordagem nunca me desapontou, e fez toda diferença na minha vida.”

Steve Jobs
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que existem montanhas ainda maiores para subir.”

Nelson Mandela
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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo apresentar a especificação e

implementação de um protótipo para controle de automação residencial à distância,

utilizando dispositivos que se conectam à web e a um micro controlador Arduino. Esse

conjunto de dispositivos tem como objetivo automatizar a iluminação, horta, piscina,

ventiladores, persianas, portas e portões de uma residência, facilitando e dinamizando

sua utilização pelos usuários.  Para isso são necessários dispositivos que se

conectem à web e a um hardware micro controlador Arduino para ler dados enviados

pela rede, e uma maquete residencial para a representação de uma casa. O

dispositivo acessará a página da web; logo após, o usuário fará uma ação apertando

um botão nesse dispositivo e enviando uma sequência de ações ao micro controlador,

que realizará a função desejada. Todas essas ações serão representadas em uma

maquete.   

Palavras Chaves: Automação Residencial, Arduino, Web, HTTP
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ABSTRACT

This work aims to present the specification and implementation of a prototype

for the control of home automation at distance, using devices that connect to the web

and to an Arduino microcontroller. This set of devices aims to automate the lighting,

pool, fans, blinds, gardens, gates and doors of a residence, providing ease and

dynamism to users. For this are required, devices that connect to the web, and a micro

controller hardware Arduino to read data sent over the network, residential model for

the representation of a house. The device will accessthe web page through which the

user make an action by pressing a button, which sends a sequence of actions to the

micro controller, which performs the desired function. All these actions will be

represented in a model.

Key Words : Home Automation, Arduino, Web, HTTP
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1. INTRODUÇÃO

A relação homem x tecnologia vem crescendo cada dia mais com os avanços

na área de informática e com uma maior acessibilidade de todos aos meios

tecnológicos. Esse crescimento, entre outros benefícios, busca facilitar cada vez mais

a vida de seus usuários, ajudando a diminuir a correria do dia-dia.

Neste contexto a crescente popularização e o fácil contato entre dispositivos

que acessem a internet (como computadores, tablets e smartphones) têm facilitado a

vida de seus usuários, tanto no aspecto social como no trabalho, no trânsito, nos

estudos e até em suas residências.  

Por isso, através do sistema da automação residencial, é possível ligar e

desligar lâmpadas e tomadas, aumentar ou diminuir a intensidade da iluminação em

um ambiente, controlar a velocidade de um ventilador, abrir e fechar persianas, ligar e

desligar o motor da piscina e controlar a iluminação ao redor, ler a umidade do solo de

uma horta ou jardim para, quando necessário, o sistema liberar água para as plantas,

abrir e fechar portas e portões de garagens, tudo isso sendo controlado através de um

dispositivo com conexão a internet, de qualquer lugar que o usuário esteja recebendo

o sinal da rede AutoCasa. As telas do sistema são desenvolvidas com um design

responsivo que se adaptam aos aparelhos. A comunicação entre as placas Arduinos e

o servidor será feita com linguagem PHP, comunicando-se através de socket.

Portanto, a automação residencial permite o gerenciamento de uma residência

através de qualquer aparelho que tenha acesso à internet, estando o usuário dentro

ou fora da mesma. Dessa maneira, a utilização dessas tecnologias em residências

busca ajudar e facilitar a vida de seus moradores, proporcionando-lhes mais conforto

e segurança.
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2.OBJETIVO

O objetivo deste projeto é desenvolver um software via web que facilite as

tarefas diárias em residências, estabelecimentos comerciais e outros. No projeto

serão espalhados periféricos e módulos para facilitar a comunicação entre o usuário e

o software. 

Para ter acesso e ter controle das ações dentro da residência o usuário deverá

estar cadastrado com um login e uma senha. O usuário poderá interagir de qualquer

local que pegue o sinal da rede AutoCasa.
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3. MÉTODOS DE DESENVOLVIMENTO:

3.1 Observação

Com esse método fica mais fácil de entender o funcionamento da residência e

suas necessidades reais.

3.2 Entrevista

O objetivo ao escolher esse método é o de ter um primeiro contato com o

cliente e assim obter respostas de algumas dúvidas que teríamos em relação a outro

método. Com ele, saberemos realmente o tipo de sistema que o cliente quer que seja

implantado.

3.3 Análise de sistema existentes.

É importante analisar o ambiente pois assim poderemos aproveitar o que já

funciona bem e saber o que é desnecessário.
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4. Especificação de Requisitos

A seguir serão apresentado requisitos, métodos de especificação de requisitos,

requisitos funcionais e não funcionais empregados durante o andamento deste Projeto

de Graduação.

4.1 Requisitos 

O início para toda a atividade de desenvolvimento de software é o

levantamento de requisitos, sendo esta atividade repetida em todas as demais etapas

da engenharia de requisitos.

Os requisitos de software nada mais são do que um conjunto de atividades

que o software deve desempenhar, com suas limitações e restrições, além de

características não ligadas diretamente às funções desempenhadas pelo software 

Quanto mais compreensível, precisa e rigorosa for a descrição de um requisito

de sistema, maior será a proporção quanto ao grau de qualidade do produto

resultante.

4.2 Método de Especificação dos Requisitos

A metodologia para especificação de requisitos, utilizada no desenvolvimento

do projeto, é a técnica JAD, na qual se consulta o cliente que quer introduzir o projeto

em sua casa. 

JAD (Joint ApplicationDesign) é uma técnica para promover cooperação,

entendimento e trabalho em grupo entre os usuários e desenvolvedores
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O JAD facilita a criação de uma visão compartilhada do que o produto de

software deve ser. Através da sua utilização os desenvolvedores ajudam os usuários a

formular problemas e explorar soluções. Dessa forma, os usuários se envolvem

durante a criação e a evolução do sistema, tendo sua parcela de responsabilidade

com o sucesso do produto.

4.3 Requisitos funcionais

A seguir serão apresentados os principais requisitos funcionais a serem

providos neste trabalho.

RF_001 Cadastro de usuários

Onde serão cadastrados os usuários

RF_002 Iluminação da residência 

O usuário terá o controle da iluminação 

RF_003 Tomadas elétricas

O usuário poderá ligar e desligar tomadas 

RF_004 Motor da piscina 

O usuário irá ligar e desligar o motor da piscina

RF_005 Ventiladores de teto

O usuário irá controlar a velocidade do ventilador

RF_006 Ler umidade

O sistema irá ler a umidade do solo da horta 

RF_007 Motor da horta

O sistema irá ligar e desligar o motor que manda água para horta

RF_008 Abrir e fechar portas e portões 

O usuário irá abrir e fechar o portão
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4.4 Requisitos não funcionais

RNF_001 O Arduino terá conexão com a internet 

RNF_002 Só terão acesso ao sistema pessoas já cadastradas.

RNF_003 Toda a iluminação deve estar ligada no Arduino

RNF_004 As tomadas deverão estar ligadas no Arduino

RNF_005 Os ventiladores estarão ligados no Arduino

RNF_006 Os motores da piscina e da horta deverão estar ligados no Arduino

RNF_007 Os portões estarão ligados no Arduino 
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5. METODOLOGIA:

5.1 Modelo espiral.

Essa metodologia foi escolhida por ser um processo de desenvolvimento de

software que combina elementos de projeto prototipação em etapas com as

vantagens dos conceitos de top-down e bottom-up.

Como na maioria das abordagens ao desenvolvimento de software, iniciamos

com o planejamento e a coleta de requisitos. Logo,  começamos a análise de riscos

baseada nos requisitos iniciais e na reação do cliente; depois decidimos se vamos

prosseguir ou não.

Após a análise de risco, partimos para a engenharia criando protótipos iniciais

do software. Concluindo o protótipo mostraremos ao cliente para a sua avaliação.

Assim são definidas quatro atividades importantes:

1) Planejamento, determinação de objetivos, alternativas e restrições do ciclo,

considerando os resultados do ciclo anterior ou da análise dos requisitos.

2) Análise dos riscos, análise das alternativas e identificação (resolução) dos

riscos.

3) Engenharia, desenvolvimento e verificação da solução escolhida.

4) Avaliação do Cliente, avaliação dos resultados e planejamento do ciclo

seguinte.
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Figura 1 – Modelo espiral

Vantagens da metodologia espiral:

1) Suporta mecanismos de redução de risco.

2) Inclui interações.

3) Reflete as práticas reais da engenharia atual.

4) Apresenta uma abordagem sistemática.

5) As estimativas “cronogramas” tornam-se mais realistas com o progresso do

trabalho porque problemas importantes são descobertos mais cedo.



17

6. MODELAGEM DO SISTEMA.

6.1 Descrição dos casos de uso.

Caso de uso 1:

Nome: Cadastro de usuários

Atores: Usuário 

Prioridade: 3 essencial 

Pré-condições:

Fluxo do evento principal: O ator irá colocar os dados do usuário como nome,

senha, e e-mail

Fluxo alternativo: Caso falte algum dado não será feito o cadastro 

Pós-Condições:

Ponto de extensão:

Caso de uso incluído:

Caso de uso 2:

Nome: Iluminação da residência.

Atores: Usuário.

Prioridade: 3 essencial.

Pré-condições: Iluminação conectada ao Arduino.

Fluxo do evento principal: O ator irá ligar e desligar as luzes da residência.

Fluxo alternativo:Caso a iluminação não esteja conectada na placa o ator não

irá ligar e desligar a iluminação.

Pós-Condições:

Ponto de extensão:

Caso de uso incluído:
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Caso de uso 3:

Nome: Tomadas elétricas

Atores: Usuário

Prioridade: 3 essencial

Pré-condições: Tomadas conectadas  ao Arduino.

Fluxo do evento principal: O ator irá ligar e desligar as tomadas da residência.

Fluxo alternativo: Caso as tomadas não estejam conectadas na placa o ator

não desligará as tomadas.

Pós-Condições:

Ponto de extensão:

Caso de uso incluído:

Caso de uso 4:

Nome: Motor da piscina

Atores: Usuário

Prioridade: 3 essencial

Pré-condições: O motor estará ligado no Arduino.

Fluxo do evento principal: O ator irá ligar e desligar o motor da sua piscina.

Fluxo alternativo:

Pós-Condições:

Ponto de extensão:

Caso de uso incluído:

Caso de uso 5:

Nome: Ventiladores de teto

Atores: Usuário

Prioridade: 3 essencial

Pré-condições: Ventilador estar ligado no Arduino.

Fluxo do evento principal: O ator irá aumentar e baixar a velocidade do

ventilador.

Fluxo alternativo:

Pós-Condições:

Ponto de extensão:

Caso de uso incluído:
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Caso de uso 6:

Nome: Ler umidade.

Atores: Sistema.

Prioridade: 5 complexa.

Pré-condições: Sensor de umidade estará conectado ao Arduino. 

Fluxo do evento principal: O ator irá colher os dados de umidade do solo.

Fluxo alternativo:

Pós-Condições:

Ponto de extensão:

Caso de uso incluído:

Caso de uso 7:

Nome: Motor da horta.

Atores: Sistema.

Prioridade: 5 complexa.

Pré-condições: O motor estará conectado ao Arduino.

Fluxo do evento principal: O ator irá ligar o motor quando a umidade da terra

estiver abaixo do adequado. 

Fluxo alternativo:

Pós-Condições:

Ponto de extensão:

Caso de uso 8:

Nome: Abrir e fechar portas e portões

Atores: Usuários. 

Prioridade: 3 essencial

Pré-condições: Fechaduras devem estar ligadas no Arduino.

Fluxo do evento principal: O ator poderá abrir e fechar as fechaduras das

portas e portões de sua residência. 

Fluxo alternativo:

Pós-Condições:

Ponto de extensão:

Caso de uso incluído:
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6.2 Diagrama de casos de uso.

O diagrama de caso de uso é responsável por representar as interações

existentes dentro de um sistema. Os elementos principais de um diagrama de caso de

uso são elipses contendo o nome do caso de uso e bonecos chamados de atores;

estes interagem com o sistema, conforme consta na figura abaixo.

Figura 2 – Diagrama de caso de uso.



21

6.3 Diagrama de classes.

O Diagrama de Classes apresenta as classes de objetos, interfaces,

relacionamentos e colaborações, e fortalecem a base para o desenvolvimento de um

projeto orientado a objetos. Na figura 3 é apresentado um diagrama contendo

algumas das principais classes de objetos que estão presentes no sistema, contendo

as respectivas associações de dependência entre as mesmas.

Figura 3 - Diagrama de classes
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7. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

7.1 Arduino:

O Arduino é uma plataforma eletrônica de prototipagem de código aberto,

baseada em hardware e software flexíveis e fáceis de usar. Seu propósito é atender a

desenvolvedores, artistas, hobbitistas ou qualquer um que esteja interessado em criar

objetos ou ambientes interativos. Os módulos que serão utilizados para controle, e

também como atuadores mais complexos, serão as plataformas Arduino Uno e Mega.

A utilização das placas Arduinos nesse mesmo projeto, seria que, só mente com o Uno

como mostra a Figura – 4, não daria para acionar todos os shields que serão utilizados

no projeto, já com o Mega como mostra a Figura – 5, poderíamos acessar todos os

shields, mais já pensando no acréscimo de sensores que o projeto ira ganhar no futuro

foi feito dez do inicio com os dois para não ter problema em suas atualizações. 

Figura 4 – Placa Arduino Uno

Figura 5 – Placa Arduino Mega
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7.2 Ethernet Shield:

O Arduino Ethernet Shield como mostra a Figura – 6 permite que uma placa

Arduino se conecte à internet ou rede local. Essa placa pode suportar até quatro

conexões simultâneas. Para ser utilizada devemos usar a biblioteca Ethernet para

escrever programas que se conectam à internet usando este shield. Ela é baseada no

chip Wiznet ethernet W5100 agregando ao modelo ( TCP/IP ).  

Figura 6 – Placa Arduino Uno com Ethernet Shield
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7.3 Dimmer Shield:

O Dimmer Shield que se demostra na Figura 7, é um Shield para Arduino que

pode acionar, de forma proporcional, cargas como em lâmpadas e motores; pode

fazer variar a intensidade do brilho de uma lâmpada incandescente ou a velocidade

de um ventilador e controlar dispositivos que operam diretamente com 110V ou 220V.

Figura 7 – Dimmer Shield
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7.4 Rele Shield:

O Rele Shield que se demostra na Figura 8, é um Shield para acionamentos

de cargas com correntes maiores do que o Arduino pode fornecer. É também um

isolamento entre o Arduino e a carga elétrica, permitindo que acionemos, por

exemplo, lâmpadas ou equipamentos domésticos. 

Figura 8 - Rele Shield
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7.5 Linguagem de programação:

As linguagens de programação utilizados nesse projeto são as Wiring,

POSTGRESQL, HTML, CSS e PHP.

A linguagem Wiring “baseada em C/C++” é utilizada no Arduino para poder ter

comunicação e dar comandos, assim tendo o controle do hardware. Ela é considerada

de médio nível, pois combina características de linguagens de altos e baixos níveis.

As linguagens HTML, CSS e PHP fazem a comunicação de nossos

equipamentos conectados à internet com a placa ethernet Shield do Arduino.

PostgresSQL é um dos SGBDs (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) de

código aberto.

A Figura 9 representa um trecho do código onde é feito a comunicação via

socket entre a pagina php e o Arduino.

Figura 9 – Código PHP
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8. Estrutura do sistema

A seguir será apresentado a estrutura que foi construída para a utilização do

sistema.

Como podemos observar na Figura 10, as placas Arduinos são ligadas em um

roteador wireless que faz a comunicação com o servidor onde está o sistema, e os

usuários que iram se conectar para ter acesso ao sistema. Cada Shield é responsável

por um cômodo ou setor da residência e ligado a placa que ira controlar.

Figura 10 – Maquete com Arduinos e suas ligações

8.1 Telas do sistema:



28

Como é demonstrado na Figura 11, o sistema terá a pagina inicial de login

para os seus respequitivos usuários já cadastrados porderem logarem e utilizar o

sistema, caso o usuário não seja cadastro terá que solicitar o cadastro ao propretario

da residencia.

Figura 11 – Tela de Login

Na Figura 12, é demonstrado a tela Home do sistema com os menus e sub

menus que levarão o usuário para pagina do cômodo que o mesmo gostaria de utilizar

e acionar os Shields.

Figura

12 – Tela home do sistema
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Na Figura 13, é demonstrado a tela de Controle da Sala onde o usuário terá o

controle dos Shields, apertando os respectivos botões. 

Figura 13 – Tela do controle da sala

A Figura 14, representa uma tela com uma falha de comunicação entre o

servidor e a placa Arduino.

Figura 14 – Tela do controle da sala com erro  
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos dias atuais o conforto é visto como essencial em nosso cotidiano e a

tecnologia vem suprindo essa necessidade. Com a automação houve um grande

desenvolvimento na linha da produção industrial, no gerenciamento de um escritório

de trabalho ou na manutenção de um prédio. Agora é a vez de nossas residências.

Aqui trouxemos uma alternativa para se iniciar um projeto de automação residencial,

utilizando um sistema web, visando o baixo custo, explorando componentes

OpenSource e a comunicação entre componentes com linguagens de programação

distintas. 

O objetivo da automação residencial é integrar iluminação, entretenimento,

segurança, telecomunicações e muito mais através de um sistema inteligente

programável e centralizado. Como conseqüência, fornecer praticidade,

segurança, conforto, valorização do imóvel e economia para o dia-a-dia dos usuários.

Apesar de ser um sinal de status, a automação residencial está cada vez mais

disponível às “pessoas comuns” que tenham uma situação financeira media e

procurem uma casa inteligente e tecnologicamente pronta para morar, por  mostrar-se

viável e de simples aplicação em residências já construídas, sem a necessidade de

reformas e grandes transtornos.

Concluindo, podemos afirmar que é possível realizar uma automação

utilizando a sugestão usada neste artigo e com reduzido custo de projeto.
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10. Trabalhos Futuros

Para aperfeiçoar o sistema, algumas novas funcionalidades poderão ser

necessárias, tais como:

 Dar acesso externo à rede da residência.
 Atribuir um sistema de segurança com sensores, câmeras e alarmes. 
 Controlar, pelo sistema, eletrodomésticos como: ar condicionados, televisores,

cafeteiras entre outros.
 Atribuir um sistema contra incêndio com sensores espalhados pelo ambiente

dentro da residência.
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