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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi apresentar a implementação de um sistema de automação 

residencial de baixo custo, utilizando um Arduino Uno como recurso de automação, com 

um sistema wi-fi para acesso e controle. Desenvolveu-se um aplicativo para o sistema 

Android capaz de controlar todo o sistema instalado na residência, sem utilização de fios 

ou cabeamentos no controle. Foram utilizados um controle de iluminação e um controle 

do portão de acesso. Ademais,  foi usado o App Inventor para o desenvolvimento do 

aplicativo, que possui uma interface gráfica amigável ao desenvolvimento de aplicativos 

sem a utilização da linguagem Java. Os benefícios agregados ao desenvolvimento da 

automação residencial de baixo custo são o principal estímulo para investimentos pela 

praticidade, simplicidade, objetividade e segurança do usuário com relação ao que é 

esperado. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Automação Residencial, Arduino, Ethernet Shield, Android, 

App Inventor 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this work was the implementation of a low cost home automation system, 

we use an Arduino Uno as automation feature, with a wi-fi system to access and control. 

We developed an application for the Android system, which is able to control the entire 

system installed in the residence, without the use of wires or cabling in control. A lighting 

control was used, access control gate. We use App Inventor for application development, 

which has a graphical interface friendly to the development of applications without the 

use of java language. The benefits added to the low-cost development is the main stimulus 

for investment in home automation, for practicality, simplicity, objectivity and user safety 

in relation to what is expected. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A automação residencial (domótica) se refere às tecnologias existentes para 

atender às necessidades e ao conforto de uma residência. A palavra “domótica" tem 

origem na palavra latina "domus" que significa "casa", unida à palavra "Robótica", que é 

a automatização e o controle de qualquer processo. A área está em crescente evolução nas 

últimas décadas, auxiliada pelo avanço da tecnologia e pela aproximação desta com 

atividades ligadas ao cotidiano.  

A domótica permite ao usuário controlar dispositivos eletrônicos de sua residência 

por meio de interfaces de controle. Muitas empresas de tecnologia buscam o 

desenvolvimento de diversas aplicações de automação nas residências para soluções de 

processos, contudo, é necessário um sistema robusto, no que tange principalmente à 

segurança, com interface simples e objetiva para a comunicação com o usuário.  

Devido a esse fator, a área de automação residencial não se desenvolveu da mesma 

maneira que a evolução da automação industrial. Segundo Bortoluzzi (2013), “a década 

de 70 pode ser considerada o marco inicial da automação residencial, quando foram 

lançados nos EUA os primeiros módulos inteligentes chamados X-10”. O protocolo X-

10 foi desenvolvido para controle remoto de dispositivos utilizando a própria rede elétrica 

como canal de comunicação. Esta era uma característica interessante do sistema, pois 

permitia o controle de dispositivos remotos sem que fosse necessária uma alteração na 

infraestrutura elétrica da residência. 

 

 

2. ARDUINO 

 

O Arduino tem uma aplicação muito vasta, podemos citar, como exemplos de 

aplicações de controle do Arduino, sensores, motores elétricos, LEDS, Display LCD e 

outros. Segundo McRoberts (2011, p.22), "O Arduino é o que chamamos de plataforma 

de computação física ou embarcada, ou seja, um sistema que pode interagir com seu 

ambiente por meio de hardware e software”. 

Esse sistema foi criado por um professor chamado Massimo Banzi, em 2005 na 

Itália. A inexistência de algo barato no mercado que tivesse ferramentas poderosas 

dificultava as ideias do professor Banzi. Devido a esse fator, Banzi , com auxílio de David 

Cuartielles, decidiu criar a sua própria placa; aquele também contou com a ajuda do aluno 

David Mellis, que ficou responsável por elaborar a linguagem de programação do 

Arduino (BOEIRA, 2013). Assim, foi criado o Arduino que é uma das mais populares 

aplicações de hoje em dia para o desenvolvimento de soluções de pequeno porte na 

eletrônica (Figura 1). 



                      2º Simpósio de Engenharia Eletrônica 2016 
 

64 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Arduino Uno  

Fonte: (ARDUINO-1, 2015) 

 

As características do sistema são as seguintes, seguindo o site oficial do produto 

(ARDUINO-1, 2015): 

 

 microcontrolador: ATmega328; 

 tensão de operação: 5V; 

 tensão de entrada (recomendada): 7-12V; 

 tensão de entrada (limites): 6-20V; 

 pinos de entrada/saída digitais: 14 (6 podem fornecer saída PWM – Modulação por 

Largura de Pulso); 

 pinos de entrada analógica: 6; 

 corrente DC por pino de E/S: 40 mA; 

 memória Flash: 32 KB; 

 SRAM: 2 KB; 

 EEPROM: 1 KB; 

 frequência de clock: 16 MHz. 

 

Embora seja limitado, devido a pouca capacidade de processamento e ao baixo 

número de portas digitais e analógicas disponíveis, o Arduino Uno ainda é uma 

ferramenta poderosa para vários tipos de aplicações, além de se tratar de uma opção viável 

no mercado em termos financeiros. 

 

2.1 Módulo ETHERNET ENC28J60 

 

O Arduino é vantajoso também pelo fato de possuir vários shields que permitem 

a utilização desta placa para um desenvolvimento mais específico. Os shields são placas 

de circuito impresso que são encaixadas à placa principal e cumprem função específica 

no sistema. O módulo Ethernet ENC28J60, compatível com o Arduino Uno, é 
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responsável por fazer a conexão do Arduino com a internet, por meio do cabo de rede 

(RJ45). Segundo o site oficial do Arduino (ARDUINO-2, 2015), a forma de comunicação 

com a placa principal é feita utilizando o barramento SPI (Serial Peripheral Interface). 

Ele fornece o protocolo TCP/IP para o Arduino na rede, possibilitando toda a 

comunicação com outro dispositivo via rede. 

O protocolo TCP/IP é o principal protocolo de envio e recebimento de dados via 

internet. Por se tratar, na verdade, de um conjunto de protocolos integrados, pode também 

ser conhecido como “Pilha de Protocolos”. É dividido em quatro camadas distintas, de 

forma a garantir a integridade dos dados que trafegam pela rede (TECHMUNDO, 2015). 

São as seguintes: 

Camada de Aplicação: trata-se da camada mais próxima ao usuário. Essa camada 

é utilizada para enviar ou receber informações de outros programas através da rede. Nesta, 

é possível encontrar outros tipos de protocolos como SMTP (para e-mail), FTP 

(transferência de arquivos) e o mais conhecido, HTTP (para navegar na internet). Uma 

vez que os dados tenham sido processados pela camada de aplicação, eles são enviados 

para a camada de transporte. 

Camada de transporte: tem como função principal receber os dados 

provenientes da camada anterior e dividi-los em blocos de dados, também conhecidos 

como pacotes. 

Camada de rede: feita a divisão, os dados empacotados são recebidos e anexados 

ao endereço virtual (IP) do dispositivo remetente e do destinatário. 

Camada de Interface: tem como função especificar os detalhes de como os dados 

são enviados fisicamente pela rede. Os protocolos utilizados nessa camada dependem do 

tipo de rede que está sendo utilizada. O tipo mais comum utilizado atualmente é a 

Ethernet. 

Em suma, estes são os processos que ocorrem no ENC28J60 para se receber ou 

enviar um dado via internet (Figura 2). 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Módulo conectado ao ENC28J60 

 Fonte: ARDUINO-1, 2015. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM-RrtmAvMgCFQZLkAodDmgN3A&url=http://fabiotomio.com.br/blog/2014/05/07/arduino-modulo-ethernet-enc28j60/&bvm=bv.104819420,d.Y2I&psig=AFQjCNHQrmhlmmNQQD_kdGNur4VPjB0HKw&ust=1444707397785848
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3. INTERFACE DE PROGRAMAÇÃO 

 

A interface de programação do Arduino e a comunicação com o micro 

controlador é amigável para desenvolvimento; o seu desenvolvimento é feito na 

linguagem C. A conexão ocorre do computador via USB, permitindo o upload de 

programas para o Arduino, bem como a inclusão de bibliotecas e de alguns exemplos de 

aplicações já disponíveis, monitoramento da comunicação serial (Serial Monitor) para 

identificação de erros no código e também para o envio de comandos para a aplicação. 

 

3.1 Intranet  

Intranet é uma rede privada de uso exclusivo em determinado local, ou seja, de 

acesso restrito. Pode ser usada em empresa e em residências. Constitui a tradicional rede 

loca; portanto, não pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 3 – Representação da intranet 

 

 

3.2 APP Inventor  

 

O App Inventor é uma ferramenta de interface gráfica de programação criada 

para o desenvolvimento de aplicativos Android; foi desenvolvida em dezembro de 2010 

pela Google e, posteriormente, repassada ao MIT (Massachusetts Institute of 

Technology).  Segundo Wolber et al. (2011), o objetivo do usuário é unir esses blocos em 

uma espécie de “Quebra cabeças”, de modo a satisfazer a sua necessidade de aplicação. 

Os projetos criados ficam armazenados na nuvem, podendo ser acessados e modificados 

de qualquer lugar. Na página de desenvolvimento, pode-se também acessar tutoriais de 

desenvolvimento, guias de iniciação e também um fórum entre os usuários, todos estes 

disponíveis somente no idioma inglês. A Figura 4 ilustra o ambiente de desenvolvimento 

visual do aplicativo em que podemos definir onde estará disponível cada item do nosso 

aplicativo (App). 

Computador 

Arduino 

 

Roteador 

INTRANET 
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Figura 4 – Interface de programação do Arduino 

 

 

Depois de desenvolvida a aplicação visual, iniciamos o desenvolvimento do 

diagrama de blocos, este atribui as funções que serão executadas nos itens disponíveis no 

App, por meio da aba “Open Blocks Editor”, conforme nos ilustra a Figura 5. 

 

 
Figura 5 – Interface de programação do Arduino 

 

Após a construção do aplicativo, há algumas possibilidades de testá-lo, dentre as 

quais utilizar um simulador de um celular com o sistema Android; esse simulador é 

gerado diretamente no site do App Inventor. Também há uma segunda opção: fazer a 

comunicação do celular com o PC via USB e efetuar a instalação do App; neste caso, é 

necessária a utilização de um aplicativo disponível gratuitamente no Play Store do celular, 

chamado MIT AlCompanion, para efetuar a comunicação e instalação do App 

desenvolvido. Por fim outra opção seria via rede – com o App MIT AlCompanion 

instalado no celular, o site disponibiliza o QR Code, que, quando lido, efetua a instalação 

prévia no celular. 
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Como podemos perceber, o App inventor é uma ferramenta extremamente 

poderosa para desenvolvimento de diversos tipos de aplicativos para Android. Além 

disso, a interface amigável para desenvolvimento, mesmo que o usuário seja leigo na 

linguagem Java, constitui uma importante característica do sistema. 

 

 

4. SERVO MOTOR 

 

Os servo motores são usados em várias aplicações utilizadas quando se deseja 

movimentar algo de forma precisa e controlada. Sua característica mais marcante é a 

capacidade de movimentar o seu braço até uma posição e mantê-lo, mesmo quando sofre 

uma força em outra direção. Para entendimento de seu funcionamento, é necessário o 

conhecimento de sua parte interna, conforme a Figura 6. 

 

 
Figura 6 – Componentes internos do Servo Motor 

  Fonte: WOLBER, 2011 

 

Partes de um Servo Motor: 

 circuito de Controle – responsável pelo monitoramento do potenciômetro e 

acionamento do motor visando obter uma posição pré-determinada; 

 potenciômetro – ligado ao eixo de saída do servo, monitora a posição deste. 

 motor – movimenta as engrenagens e o eixo principal do servo; 

 engrenagens – reduzem a rotação do motor, transferem mais torque ao eixo principal 

de saída e movimentam o potenciômetro junto com o eixo; 

 caixa do Servo – caixa para acondicionar as diversas partes do servo.  

 

Estes componentes estão posicionados internamente na caixa do servo da forma 

mostrada na Figura 7. 
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Figura 7 – Vista interna do Servo Motor 

Fonte: WOLBER, 2011 

 

5. METODOLOGIA 

 

Desenvolvemos uma página, feita diretamente na interface de programação do 

Arduino, em linguagem HTML, para efetuar o controle da automação por meio da página 

Web e pelo aplicativo. O intuito principal da criação desta página foi obter uma maior 

familiarização com o Arduino e compreender as dificuldades envolvidas no processo de 

execução de comandos e respostas por meio da intranet.  Foi desenvolvido um aplicativo 

para Android visando ao controle de lâmpadas e também ao controle de abertura e 

fechamento do portão. Em trabalhos futuros, pretendemos implementar também o 

controle de outros processos de uma residência: o sensor de umidade e a avaliação do 

nível de tensão no painel solar.  

O conceito principal de funcionalidade do sistema é simples: cada botão de 

controle, inserido no aplicativo, controla uma ou mais saídas digitais do Arduino que, 

com auxílio de circuitos auxiliares, realiza a ação desejada. Além disso, o Arduino envia 

feedbacks ao usuário, informando qual o estado atual de cada aplicação. 

 

 

6. CONFIGURAÇÃO PARA ACESSO A INTERNET 

 

Para o acesso ao Arduino via intranet, é necessária a realização de alguns passos 

que serão descritos a seguir. O primeiro passo, após a conexão do módulo Ethernet 

ENC28J60, é configurar o IP da máquina que irá se comunicar com o Arduino. Para essa 

ação, é preciso navegarmos até o “Painel de controle” do Windows. Na opção “Central 

de Rede e Compartilhamento”, devemos selecionar a rede correspondente ao módulo 

Ethernet e a configurarmos. 

O endereço do IP é definido pelo usuário para efetuar a comunicação com o 

módulo Ethernet e, para que seja possível efetuar a comunicação, deve ser definido de 

maneira similar ao identificado no programa do Arduino, mudando apenas o último 

conjunto de números. 

Para efeitos de teste, abrimos o Prompt de Comando para verificar se a 

comunicação entre os dispositivos foi estabelecida. No menu iniciar, clicamos na aba 
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“Pesquisa” e digitamos “CMD”. Ao acessar esse sistema, digitamos: “Ping 

192.168.0.199”, que basicamente nos indicará se há uma comunicação entre o PC e o 

Módulo Ethernet – a imagem permite verificar a resposta positiva da comunicação. 

Feita essa validação, basta acessarmos algum navegador, digitarmos na aba de 

endereço: “http://192.168.0.199” e a página de execução da automação do Arduino será 

carregada. 

 

6.1 Criação do APP  

 

A primeira tela é a inicial onde será necessário inserir o login e a senha do usuário 

para permitir o acesso e controle da automação. Dessa forma, caso haja o furto do celular 

ou outra circunstância em que o smartphone possa ficar exposto a outros indivíduos, 

ninguém estará apto a acessar a tela principal de controle da residência, a menos que 

possua a senha do aplicativo. O login e senha para acesso são definidos no Editor de 

Blocos da tela de programação do App Inventor e, para o nosso caso, foi definido o login 

como “Simpósio” e a senha “456321”. Em caso de senha incorreta, exibe-se uma 

notificação para alertar que a senha ou usuário está incorreto e o botão "Sair" fecha a 

aplicação (Figura 8). 

A tela "Principal" é a tela em que estão localizadas todas as funções de automação 

de nosso projeto (Figura 9). Nesta tela encontramos todos os controles necessários para a 

automação, desde o controle de iluminação (Figura 10) até o controle do painel solar 

(Figura 11), umidade do solo (Figura 12) e controle do portão (Figura 13).  

 

 
  

Figura 8 – Login                     Figura 9 – Tela principal do APP  
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          Figura 10 – Controle de iluminação                                  Figura 11 – Painel Solar  

 

                                    
 

             Figura 12 – Umidade do solo      Figura 13 – Abertura do portão 

 

 

CONCLUSÕES 

 

A partir dos fatos relatados e resultados expostos, conclui-se que foi possível 

alcançar o objetivo deste projeto por meio dos métodos propostos. No contexto atual do 

controle de residências por intermédio de sistemas embarcados, que utilizam 

microprocessadores como central de automação, o Arduino mostrou ser uma ferramenta 

de fácil implementação e com uma boa relação custo-benefício para o controle de alguns 

processos residenciais, embora limitado em alguns aspectos, como capacidade de 

processamento de dados e portas de saída disponíveis. Além disso, a utilização do App 

Inventor para criação de aplicativos mostrou ser uma alternativa viável para aproximar os 

usuários do sistema operacional Android, considerando que esses usurários não têm 

experiência em programação Java, com a criação de aplicativos, área cada vez mais 

explorada depois da popularização de smartphones e tablets. 
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