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RESUMO 

 

A automação residencial pode ser considerada um conjunto de serviços elaborados 
por meio de sistemas tecnológicos integrados a fim de proporcionar o melhor meio 
de satisfazer as necessidades básicas de segurança, comunicação, gestão 
energética e conforto de uma habitação. Automatizar uma residência com um baixo 
custo se torna possível através de um sistema web utilizando Microcontrolador 
Arduino Mega e Ethernet Shield, tornando mais aceitável em todas as classes 
sociais, além de estimular a capacitação profissional nesta área. O tema foi 
escolhido pela facilidade do controle remoto e do acesso às funções vitais da casa, 
através da internet ou do celular, passou a ser uma realidade dos nossos dias. O 
objetivo desse projeto visa apresentar e compreender de forma literária o 
desenvolvimento de uma automação residencial com um custo mais baixo com a 
mesma praticidade e conforto. Esta pesquisa tem o intuito de demonstrar que 
através de um equipamento eletrônico é possível obter a transmissão de 
informações de comando as luzes de uma residência. O tema tem o intuito de 
explicar a possibilidade de realizar uma automação com baixo custo proporcionando 
o mesmo conforto que uma automação residencial com o custo mais elevado, além 
de observar a importância, o crescimento e aceitação da área no mercado de 
trabalho e na vida das pessoas. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Automação Residencial;ArduinoMega;EthernetShield; Tecnologia. 
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Niterói, 2017. 

ABSTRACT 

The residential automation could be taken as a service set built through integrated 
technological systems in order to provide the best way to satisfy basic necessities of 
house security, energy, management and comfort. The low cost house automating 
becomes possible through a web system which uses an Arduino Mega 
Microcontroller and an Ethernet Shield. Using this system makes the house 
automation more approachable for all social classes and encourages the 
professional qualification in this area. The subject matter of this monograph was 
chosen due to the fact that the remote control and the access to the vital functions of 
any house, through the internet or smartphone, have become a reality nowadays. 
The goal of this project aims to present and to comprehend the development of the 
house automation in a literally form with a low cost and the same practicality and 
comfort. This research has the intention of showing that it is possible to the transmit 
information and commands to the lights of a residence through an electronic device. 
The theme has the aim of explain the possibility of building a low cost house 
automation system providing the same comfort of the higher cost one. Besides that, 
the monograph emphasizes the value, growth and acceptation of this area in the job 
market and in the people life. 

 

Key-words: Residential Automation; Arduino Mega; Ethernet Shield; Technology  
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INTRODUÇÃO 

 

O sistema de automação residencial foi baseado na automação industrial que 

utilizava dispositivos CLP’s (Controladores Lógicos Programáveis), que na época foi 

uma grande revolução graças aos avanços da microeletrônica. Com isso ocorreu 

uma migração do foco de muitas empresas, que começaram a focar na automação 

residencial, no entanto não contavam com as peculiaridades que cada mercado 

demandava, enquanto na indústria era fundamental que os equipamentos não 

apresentassem falhas e tivessem respostas rápidas aos comandos e elevada 

precisão, as residências esses necessidades não eram tão fundamentais. Por outro 

lado, a automação residencial necessita que os equipamentos tenham um grau de 

acabamento superior, e com interfaces mais amigáveis e intuitivas. A internet 

também contribuiu muito para os sistemas de automação, pois concedeu ao usuário 

o controle e monitoramento do seu sistema de qualquer lugar que disponha do 

serviço de internet.Uma instalação residencial automatizada é definida pela 

integração entre os sistemas juntamente com a capacidade de executar funções e 

comandos devidamente programáveis. Geralmente os sistemas automatizados tem 

um custo muito elevado o que torna seu acesso um pouco limitado, contudo existem 

outras formas de realizar esse sistema com um custo mais baixo. O sistema de 

automação tem crescido nos últimos tempos e tem se tornado cada vez mais 

aparente no cotidiano das pessoas com a finalidade de tornar a vida mais pratica. A 

automação esta presente não só nas indústrias e fabricas, mas também nas 

residências. Muitas casas e prédios já possuem sistemas integrados de controle que 

possibilitam a realização de vários processos com facilidade e, em muitos casos sem 

a presença física. 

O mercado de Automação além de ter crescido, tem aumentando o interesse 

de muitas pessoas pelo assunto, pois a automação torna o dia-a-dia mais pratico 

desde um simples acender de lâmpada a uma simples abertura de garagem. Em 

alguns casos a automação gera um pouco mais de segurança. O crescimento 

constante desse sistema proporciona oportunidades para um novo mercado de 

trabalho, as oportunidades variam desde projetos ate a instalações desses sistemas. 

Infelizmente a automação, ainda esta associada a uma classe mais alta, contudo os 

custos podem variar de acordo com cada projeto. Levando em conta que muitos 
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buscam automatizar suas residências, pensar no Arduino é um bom ponto de partida 

para quem quer iniciar um projeto de automação e com ele se consegue realizar 

quase tudo que pretende-se fazer. 

O Problema de pesquisa deste trabalho foi compreender a possibilidade de se 

realizar uma automação com o custo mais baixo. Um projeto de automação prevê 

todos os meios de comunicação (TV, Telefonia, Internet), áudio (som ambiente, 

home-theater), todas as cargas a serem controladas (luz, cortina, ar condicionado 

etc.), entre muitos outros itens dependendo do tipo de projeto a ser executado. É 

possível automatizar uma residência com baixo custo? Ao automatizar uma 

residência utilizando um sistema web através do Microcontrolador Arduino Mega e 

Ethernet Shield, o custo se torna mais baixo, porém com o mesmo conforto e 

segurança, além de ter o custo baixo, a utilização desse sistema estima a 

capacitação de novos profissionais na área de Automação.O Arduino proporciona a 

integração de todos os sistemas tecnológicos da residência, tais como: Instalação 

elétrica, Sistema de segurança, Sistemas multimídia, Sistemas de comunicações e 

Utilidades, enquanto a Ethernet é responsável pela conectividade para o mundo 

externo via internet por celular, tablet ou browser. 

O objetivo geral desse projeto visa compreender uma automação residencial 

com um custo mais baixo e ter a mesma praticidade e conforto.  

Os objetivos específicos deste trabalho visam expor as vantagens de se 

utilizar a automação por meios eletrônicos de forma a obter uma utilização e uma 

gestão integrada dos diversos equipamentos de uma casa, tornando a habitação 

mais confortável e segura, demonstrar de forma literária a realidade da automação 

residencial no ano de 2017 e também entender o funcionamento do sistema que 

permite o controle e acesso de qualquer ambiente em uma residência mesmo sem a 

presença física.  

O tipo de pesquisa realizado neste trabalho foi uma revisão de literatura, no 

qual foi realizada a consulta a livros, trabalhos de conclusão de curso, artigos de 

revistas e sites de tecnologia. 

 O período dos artigos pesquisados foram nos últimos 6 anos. As palavras 

chaves utilizadas na busca foram: “automação residencial”, “arduino”, 

“automaçãocom baixo custo”, “Ethernet Shield”, dentre outras. 
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1 A AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL E SUAS VANTAGENS. 

 

Como tudo de novo que surge, a Automação Residencial no primeiro 

momento é percebida como um símbolo de status e modernidade, depois se vê o 

conforto e a conveniência e então passam a ser decisivos. Por fim, a Automação se 

torna uma necessidade e uma forma de economia, conforme mostra a figura 1. 

Figura 1: Projeto de Casa Inteligente 

 
Fonte: (Edcomplay Technology, 2017). 

 
A tecnologia avança em todos os segmentos a cada dia tornando a vida das 

pessoas mais fácil. A automação residencial tem se tornado cada vez mais comum. 

Dados divulgados pela Associação Brasileira de Automação Residencial (Aureside) 

apontam que o mercado global de automação tem projeção de crescimento anual de 

11,36% entre 2014 e 2020. Estima-se que, no Brasil, 300 mil casas possuem 

automação. 

Com a chegada dos microprocessadores e a criação de sensores e 

atuadores, a domótica teve um grande salto, pois esses equipamentos tornaram-se 

capazes de interagir com outros dispositivos necessitando de menos manutenção 

dos técnicos, ocasionando à automação residencial uma qualidade de controle muito 

grande e também a redução de espaços por eles utilizados (BOLZANI, 2004). 



 

 

 

10 

Segundo Hattori, no momento em que uma casa é automatizada, com um 

único comando é possível apagar todas as luzes de toda a residência, fechar 

cortinas, desligar pontos de ar condicionado, gerenciar a parte de segurança e 

câmeras. A integração de tudo isso é conhecida como automação residencial, não 

apenas a motorização de algum equipamento isoladamente. (CIVILIZAÇÃO 

ENGENHEIRA,2017). 

O conceito de automação vem no seguimento de encontrar soluções para a 

necessidade do homem de querer realizar o mínimo esforço nas atividades diárias e 

rotineiras. (ALVES, 2014). 

Implantar um sistema de automação residencial (ou “domótica”) significa ter 
um sistema que controle dispositivos residenciais de forma automática (e 
até remota) através de terminais inteligentes, como smartphones e tablets, 
por exemplo. Pode-se dizer que a automação residencial mais primitiva 
tenha sido a campainha elétrica, inventada por Joseph Henry há quase 200 
anos. As razões para a procura da automação residencial variam, e a 
maioria dos que não lidam com o mercado tendem a associá-la ao conforto 
e à comodidade. Porém, outros fatores têm sido catalisadores na busca por 
sistemas de automação residencial. (AUDIO E VIDEO EDIÇÃO 145, online). 

A automação residencial além de gerar conforto e melhoria de vida ainda cria 

novos conceitos, tais como comunicação e segurança. Este melhoramento de vida e 

comodidade se consegue associando tecnologia, porém também é de extrema 

importância que a funcionalidade seja de fácil usabilidade. A automação residencial 

tem dado grandes passos para melhorar a vida do ser humano. Existem dois tipos 

de funcionamento para esta automatização o passivo e o automático, que são:  

• Passivo: um elemento reage somente quando lhe é transmitida uma 

ordem, dada diretamente pelo usuário, utilizando por isso recursos disponíveis, tais 

como, botões, painéis, telecomandos, etc.;  

• Automático: Método mais avançado e com mais inteligência, o sistema 

não só interpreta parâmetros, como reage às circunstâncias (informação que é 

transmitida pelos sensores). Por exemplo, detectar que uma janela está aberta e 

avisa o usuário, ou que a temperatura está a diminuir e ligar o aquecimento. 

(ALVES, 2014). 

1.1 BENEFICIOS PROPORCIONADOS PELA AUTOMAÇÃO 

As oportunidades oferecidas representam uma grande capacidade de 

impulsionar o mercado das residências inteligentes. O que muitas pessoas 
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desconhecem é o fato de já possuírem inúmeros computadores em suas residências 

que possuem diversos microchips que desempenham diversas funções, para 

acessar esse e outros equipamentos o usuário precisa ir até eles ou estar na área de 

cobertura do controle remoto. Por exemplo, quando se programa um forno de 

maneira incorreta e começa a queimar, o usuário deve desligá-lo manualmente no 

local onde se encontra o aparelho. 

Uma instalação tradicional atua de forma separada, e embora possua boa 

confiabilidade, são extremamente limitadas, conforme exemplifica Prudente (2013):  

•Nível de integração entre instalações praticamente inexistente;  

•Funcionalidades limitadas sendo muitas vezes impossíveis de implementar 

ações mais sofisticadas;  

•Instalações pouco flexíveis, na qual qualquer alteração requer 

frequentemente novas linhas elétricas;  

•Pouca atenção aos gastos com energia;  

•Baixo nível de conforto. 

Prudente (2013) mostra que a domótica oferece várias vantagens sobre a 

tecnologia convencional:  

• Maior conforto: pois as novas tecnologias permitem o controle de 

parâmetros que favorecem uma melhor qualidade de vida para o usuário;  

• Maior segurança: é possível aumentar o nível de segurança em uma 

residência seja contra ação de terceiros ou eventos perigosos.  

• Maior versatilidade – É possível alterar a configuração das instalações e de 

suas funções através de um software;  

• Maior economia da gestão da instalação – É possível o controle da energia 

de uma residência, permitindo uma economia no custo da energia elétrica. 

Conforme Alves e Mota (2003), a valorização do imóvel é um ponto 

fundamental na automação residencial. A valorização do imóvel se da pela 

capacidade de acompanhar os progressos tecnológicos, integrando novas 

funcionalidades, adquirindo novos patamares de segurança e conforto. Um edifício 

automatizado vale sempre mais do que o mesmo edifício que utilize tecnologias 

tradicionais. 

Através da automação residencial se torna possível instalar um sistema de 

segurança com sensores e câmeras para monitoramento em tempo real de 
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umacasa, por exemplo, quando estiver viajando esse monitoramento poderá ser feito 

a qualquer distância pela internet. No caso dos pais é possível fazer o 

monitoramentodo horário de chegada dos filhos adolescentes e ate mesmo verificar 

as crianças em seus quartos por meio de sensores e câmeras instalados nos 

cômodos da casa. . (CIVILIZAÇÃO ENGENHEIRA, 2017). 

A segurança também é uma vantagem da automação residencial, já que 

através dela se torna possível ligar as câmeras de segurança, abrir portões e ativar 

alarmes contra qualquer um que queira entrar ou ate mesmo sair de uma residência. 

(CIVILIZAÇÃO ENGENHEIRA, 2017). 

Outro fator que se torna importante na hora de automatizar certamente é a 

economia, poisao acessar todos os sistemas remotamente, o usuário pode apenas 

liga o necessário, sem precisar utilizar tudo na potência máxima, de modo que as 

luzes de um cômodo da casa, por exemplo, estejam ligadas apenas quando 

necessário, e de uma forma inteligente. (CIVILIZAÇÃO ENGENHEIRA, 2017). 

Através da impressão digital é possível comandar todo o desligamento da 

residência durante uma viagem, de modo que nada fique descuidadamente ligado 

quando estiver por lá, do mesmo modo que antes de chegar à residência, é possível 

retorna-la ao estado normal, com as luzes da garagem ligadas e o ar-condicionado 

já na temperatura ideal através de um comando. Por falar em impressão digital, a 

biometria, pode proteger a casa contra a entrada de estranhos não cadastrados, 

caso alguém não autorizado tente entrar com sua própria impressão, uma 

mensagem é enviada ao celular, alertando o perigo ao morador.(CIVILIZAÇÃO 

ENGENHEIRA, 2017). 

A automação residencial também torna possível a prevenção de acidentes 

domésticos de modo que evita a ocorrência de falta de energia por sobrecarga nos 

aparelhos eletrônicos, também que ocorram vazamentos de gás e água, e caso 

aconteçam, é acionado um sistema que faz o bloqueio imediato e informa as 

pessoas do incidente, através dos meios de comunicação interligados. (MYWAY, 

2017). 

Além dos benefícios citados há muitos outros, por exemplo: controle, 

flexibilidade e versatilidade, conveniência, aumento da funcionalidade e valorização 

dos ambientes, aumento da produtividade em ambientes de trabalho, entre outros. 
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Lembrando que antes de por em prática um projeto de automação, é 

necessário avaliar as condições de fiação da casa estruturada, outro meio é 

utilizando conexões sem fio que é possível instalar sem quebra-quebra. Porém, para 

melhores resultados o ideal é que a automação seja planejada e iniciada durante a 

execução da obra.(AIDE ARQUITETURA, 2017). 

Para que a automação residencial atenda às necessidades desejadas, é 

necessário conhece-las claramente e considerar sempre a automação como uma 

das alternativas para atender a essas necessidades. 
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2AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL: REALIDADE 

 

O que parecia ficção há alguns anos atrás, esta se tornando realidade, cada 

dia mais se encontra componentes automatizados no cotidiano das pessoas isso se 

deve ao fato da evolução das tecnologias. Apesar de parecer algo exclusivo e 

complexo de se operar, a automação oferece acessibilidade e segurança, além de 

poder ser utilizada de diversas formas. (CASA E SOM, 2017). 

O conceito mais atualizado de Automação Residencial propõe a participação 

de um novo profissional na definição dos projetos residenciais - o Integrador de 

Sistemas Residenciais. É ele quem vai projetar o funcionamento dos diversos 

sistemas de uma forma integrada, traduzindo seu trabalho em grandes benefícios 

para todos os envolvidos - construtor arquiteto e, logicamente, o usuário final da 

casa. 

Com base nas informações presentes no site da Schneider-Electric, escrito 

por Rogério Ribeiro (2013), afirma-se que no final dos anos 90 a automação 

residencial começou a ganhar importância com os primeiros sistemas instalados em 

residências de alto padrão, que buscavam o conforto dos proprietários. Os projetos 

começavam através do Home Theater com o controle de todo o sistema de áudio e 

vídeo e se expandiam na medida em que se conheciam os benefícios da integração 

com outros dispositivos que podiam ser controlados. Entretanto os sistemas de 

automação deveriam ser adaptados pela criatividade e pela exigência do mercado. 

Esses projetos geralmente levavam alguns anos para serem finalizados, pois eram 

complexos e necessitavam de um especialista para se encarregar de todo o 

processo que envolvia esse tipo de tecnologia. 

A Associação Brasileira de Automação Residencial (AURESIDE), fundada em 

2000 tem como missão estimular o desenvolvimento destas tecnologias no país por 

meio de eventos, capacitação de profissionais da construção civil e formação de 

novos integradores. Ainda nos anos 2000, começaram a surgir empresas brasileiras 

com soluções próprias, reforçando o crescimento do mercado brasileiro, que chegou 

a aproximadamente 40% naquele ano. Uma pesquisa no ano de 2013 observou-se 

que o mercado brasileiro já contava com mais de 40 empresas fabricantes de 

soluções e mais de 200 integradores em todo território nacional. Nesta mesma 

pesquisa observou-se que os custos dos produtos de automação haviam tido uma 
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redução de 50% aproximadamente, ampliando mais uma vez o mercado de atuação. 

Como a criação dos smartphones e tablets, foi possível a elaboração de interfaces 

mais amigáveis, divulgando mais o entendimento da automação e facilitando a 

interação com os dispositivos da residência, resultando em novos projetos e novas 

soluções. (SCHNEIDER-ELECTRIC, 2013). 

A automação esta evoluindo cada dia mais e não vai parar, tornando-se cada 

vez mais necessária a utilização de sistemas inteligentes. Incentivos e normas para 

a utilização desses recursos já estão sendo criados pelos Governos e entidades 

normativas brasileiras. A evolução do país na área de energia elétrica poderá ser um 

obstáculo nos próximos anos, por isso, a automação torna-se contínua e 

indispensável na vida moderna. 

De acordo com Schneider-Electric (2013), afirma-se que futuramente a 

automação se conectará as redes sociais descobrindo seu humor e adaptando a sua 

residência para a chegada em casa, mas essa realidade só será possível apenas na 

próxima evolução. 

Segundo um artigo do site IBDA Fórum da Construção, escrito pela Arqª 

Nadine Voitille, a Automação é a criação de um sistema que controla atividades sem 

a necessidade de interferência do homem. Os sistemas de automação permitem que 

máquinas e processos sejam controlados por meio de dispositivos eletro-eletrônicos 

como computadores, dispositivos lógicos ou mecânicos. A mão de obra começa a 

ser substituída pelas maquinas, sendo possível a realização das tarefas difíceis para 

o homem, ou simplesmente realizando as pequenas atividades do dia-a-dia gerando 

mais praticidade. 

Segundo um artigo do site IBDA Fórum da Construção, escrito por Marcus 

Casaes, a Automação residencial é o controle integrado de sistemas de iluminação, 

ar condicionado, segurança eletrônica entre outros, por meio de um sistema 

inteligente e centralizado. As possibilidades proporcionadas por essa tecnologia são 

infinitas. Quando estão automatizados e integrados, todos passam a funcionar em 

conjunto e com apenas um toque no controle remoto universal, todos os 

equipamentos podem ser controlados. São objetivos da automação residencial: 

conforto, praticidade e segurança no dia-a-dia do cliente.  

A tecnologia produzida através da Automação ainda é visto como algo pro 

futuro, o que muitos não sabem é que a Automação além de já estar presente em 
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navida da sociedade e ate mesmo em suas residências, é possível de se 

desenvolver sem muitos problemas. Isso se deve à evolução e popularização da 

automação residencial, que consiste em utilizar a tecnologia para facilitar algumas 

atividades, antes manuais, controláveis remotamente.  

Figura 2: Visão geral e uso da automação 

 

Fonte: Fórum da construção, 2017. 

 
A automação estar presente em diversas atividades com o objetivo de gerar 

conforto, tornar possível a realização de atividades, reduzir gastos, aumentar a 

produção, otimizar o tempo e oferecer segurança.  

Com o aparecimento de inúmeros equipamentos eletro eletrônico nas 

moradias, começa a surgir à necessidade de comandá-los á distancia e mesmo 

monitorar de outro lugar fora da residência. Alguns equipamentos eficientes são 

instalados com a intenção de solucionar problemas pontuais como que 

aleatoriamente, mas acabam se tornando um sistema autônomo, que não interage 
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com outros equipamentos e em muitos casos tem uma operacionalidade não 

intuitiva, o que acaba trazendo desconforto e insatisfação ao usuário. (AURESIDE, 

2014). 

No ano de 2017, a Automação Residencial está sendo mais aplicável devido 

ao baixo custo e também as diversas opções de equipamentos no mercado que 

permitem a realização de funções especificas integradas á outros sistemas já 

existentes. 

Para a realização deste tipo de automação em primeiro lugar se deve fazer 

uma listagem de todos os pontos e equipamentos que se pretende comandar, desde 

um acender de lâmpada ate um controle de temperatura, e deixar sempre alguma 

reserva de pontos de conexão no equipamento de comando, assim já se pode definir 

o equipamento a ser utilizado definindo o numero de portas de entrada e saída e o 

software que será utilizado para controle. Uma vez definido o equipamento de 

controle e comando, será feito o planejamento da infra-estrutura que levará os cabos 

de controle até os pontos a serem conectados. Também é possível ter comandos via 

wireless e neste caso deve-se determinar o melhor ponto para instalação do ponto 

de transmissão de dados. (IBDA FORUM DA CONSTRUÇÃO, 2017). 

Uma das principais preocupações nos sistemas de Automação Residencial é 

a integração entre eles. Os produtos modernos, embora muitas vezes de complexa 

tecnologia, dispõem de interfaces "amigáveis" para que possam ser operados com 

certa facilidade pelo usuário final, porém quando uma série de produtos trabalha 

sem comunicação entre si, o resultado é uma grande confusão operacional, por 

exemplo, dois sistemas de vídeo na mesma residência (fato muito comum no 

Circuito Fechado de TV que não se comunica com o sistema do Home Theater, o 

que obriga a existência de monitores, custos duplicados, etc.). Quando se analisa 

um cabeamento prévio das residências, a integração pode ser obtida ao final e a um 

custo muito pequeno, quando isto não ocorre tem-se a improvisação e logo o 

desperdício, que sempre resultam em prejuízos financeiros e dificuldades 

operacionais. Quando a Automação é feita por sistemas sem fio a redução dos 

custos estará na infra-estrutura necessária onde não se fará o uso de cabeamento 

de sinal, essa idealização de projeto reduzir em até 30% o cabeamento necessário 

se comparado com uma instalação tradicional. Ao falar em integração de sistemas 
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podem-se considerar aplicações que antes seriam pura ficção científica. (IBDA 

FORUM DA CONSTRUÇÃO, 2017). 

Existem diversos modelos de equipamentos no mercado, no entanto é 

importante não se deixar levar pelos mais sofisticado com muitas telas de 

acionamento, o sistema deve oferecer primeiramente praticidade ao operador e 

também fácil manutenção. O que interessa mesmo é a parte do sistema que 

ninguém ver que são os módulos de comando e o software de controle, estes devem 

ser eficientes e permitir que se façam sempre as atualizações necessárias, para 

manter o sistema com a mesma eficiência. Outro fator importante é a utilização de 

softwares de protocolo aberto que permita o acesso de qualquer empresa de 

manutenção e a integração com outros equipamentos. (IBDA FORUM DA 

CONSTRUÇÃO, 2017). 

O acesso por meio de biometria, ou seja, leitura da impressão digital foi uma 

das últimas tecnologias na área da segurança é a partir do cadastro de diferentes 

tarefas para cada dedo se torna possível controlar diversas funções da casa. A 

biometria pode ser utilizada, por exemplo, não permitindo a entrada de estranhos na 

residência e caso ocorra uma tentativa, uma mensagem de alerta será enviada ao 

proprietário. Conclui-se então que a segurança e automação estão juntas, 

complementando-se e evoluindo cada dia mais. (CASA E SOM, 2017). 

De acordo com o artigo do site Casa e Som (2017), ainda surge dúvida se é 

seguro manter várias funções da casa controladas remotamente, contudo já se pode 

afirmar que os protocolos de segurança que envolve o processo de automação são 

muito confiáveis e de difícil corrupção. Os sistemas de monitoramento são uma das 

áreas mais automatizadas e já é realidade em muitas casas.  

A automação quando empregada em sistemas como de iluminação resulta 

em economia e menor impacto ambiental, uma vez que a inteligência artificial 

envolvida no processo detecta a necessidade ou não do uso, desligando ou 

diminuindo o brilho da lâmpada, por exemplo.  

A automação residencial e o entretenimento têm uma ligação forte, mas não 

se devem esquecer os aspectos como o controle da climatização e a acessibilidade 

que se pode oferecer para pessoas com necessidades específicas. (CASA E SOM, 

2017). 
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3 SISTEMA WEB UTILIZANDO ARDUINO MEGA E ETHERNET SHIELD 

 

A automação é um sistema que faz uso de técnicas computadorizadas ou 

mecânicas com o objetivo de dinamizar e aperfeiçoar todos os processos produtivos 

dos mais diversos setores da economia. A Automação Residencial pode ser definida 

como uma aplicação das técnicas de automação com o intuito de melhorar o 

conforto e segurança de residências e conjuntos habitacionais, por meio de controle 

de acesso por biometria, porteiro e portões eletrônicos, circuitos fechados de 

televisão (CFTV), controle de luminosidade de ambientes, entre outros. Sendo o 

tema abordado de início com intuito de explicar a possibilidade de realizar uma 

automação residencial com baixo custo proporcionando o mesmo conforto que uma 

automação residencial com o custo mais elevado, neste capitulo será abordado o 

funcionamento do sistema que o projeto foi elaborado. 

Não têm como falar de automação residencial sem utilizar diversos 

dispositivos, seja eles atuadores, sensores e controladores. O tema abordado neste 

capitulo faz-se uso da Placa Arduino Mega 2560, a Ethernet Shield W5100 e o 

Sistema Android. 

3.1 PLACA ARDUINO MEGA 2560 

Segundo Evans, Noble e Hochenbaum (2013), o Arduino é uma placa de 

desenvolvimento criada por MassimoBanzi, que procurava um meio barato e fácil 

para se trabalhar com tecnologia. 

O Arduino foi originalmente projetado como um recurso para auxiliar os 

estudantes no ensino, mas em 2005 ele foi comercialmente lançado por 

MassimoBanzi e David Cuartielles, tornando-se um produto de sucesso entre 

fabricantes e estudantes devido a sua fácil utilização e a durabilidade que ele 

proporciona (MONK, 2013). 

O hardware e software do Arduino são ambos de fonte aberta, o seja, que 
os códigos, esquemas e hardware podem ser utilizados por qualquer 
pessoa e com qualquer propósito, o que possibilita o desenvolvimento de 
novas placas, com preço extremamente baixo. Para a continuidade da 
proposta uma condição é exigida dos usuários dessa tecnologia: que todos 
os projetos devem ser disponibilizados na comunidade Arduino, para que 
assim outros desenvolvedores possam se beneficiar das novas propostas 
de projeto e usos da tecnologia. (MCROBERTS, 2011, online). 
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Com base nas informações expressas no site Multilógica-shop, 2017, afirma-

se que o Arduino Mega 2560, representado na figura 3, é uma placa de 

microcontrolador baseada no ATmega2560, esta placa possui 54 pinos de entradas 

e saídas digitais, 16 entradas analógicas, 4 UARTs (portas seriais de hardware), um 

oscilador de cristal de 16 MHz, uma conexão USB, uma entrada de alimentação, 

uma conexão ICSP e um botão de reset. Para dar suporte ao microcontrolador; 

basta conectar a um computador com um cabo USB ou a uma fonte de alimentação 

e já está pronto para começar. O mega é compatível com a maioria dos Shields 

desenhados para os Arduino Uno, Duemilanove e para o Diecimila. 

Figura 3: Resumo de recursos da Arduino MEGA 2560 
 

 

Fonte: EMBARCADOS (2014) 
 

A alimentação da placa Arduino Mega pode ser feita tanto pela USB, como 

por uma alimentação externa.Pela conexão USB a seleção é feita de forma 

automática, enquanto a alimentação externa (não USB) é feita através do conector 

Jack com positivo no centro, onde o valor de tensão da fonte externa deve estar 

entre os limites 6V. a 20V., porém se for alimentada com uma tensão abaixo de 7V., 

pode ficar instável e quando alimentada com tensão acima de 12V, o regulador de 

tensão da placa pode sobreaquecer e danificar a placa. Com base nessas nisso, é 
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recomendado para tensões de fonte externa valores de 7V. a 12V.A seguir são 

apresentados os conectores para alimentação da placa Arduino Mega mencionados 

acima. (EMBARCADOS, 2014) 

 

Figura 4: Alimentação da placa Arduino Mega 

 

Fonte: EMBARCADOS (2014) 

 
Cada um dos 54 pinos digitais do Mega2560 pode ser utilizado para entrada 

ou saída, usando as funções de pinMode(), digitalWrite(), e digitalRead(). Esses 

pinos operam a 5 volts. Cada pino pode fornecer ou receber um máximo de 40 mA e 

possui um resistor interno (desconectado por default) de 20-50KΩ. Alguns pinos por 

citados a seguir possuem funções especializadas: 

• Serial: 0 (RX) and 1 (TX); Serial 1: 19 (RX) and 18 (TX); Serial 2: 17 (RX) and 

16 (TX); Serial 3: 15 (RX) and 14 (TX). Os Seriaissão usados para receber 

(RX) e transmitir (TX) dados seriais TTL. Pinos 0 e 1 são também conectados 

aos pinos correspondentes do chip serial FTDI USB-to-TTL. 

• Interruptores externos: 2 (interruptor 0), 3 (interruptor 1), 18 (interruptor 5), 19 

(interruptor 4), 20 (interruptor 3), and 21 (interruptor 2). A configuração para 

disparar uma interrupção por um valor baixo, um limite diminuindo ou subindo, 

ou uma mudança em um valor, é feita através destes pinos. 
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• PWM: 0 a 13. São responsáveis por fornecer saída analógica PWM de 8-bits 

com a função analogWrite(). 

• SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS). São responsáveis pelo 

suporte à comunicação SPI que mesmo suportada pelo hardware, não está 

incluída na linguagem Arduino. 

• LED: 13. Há um LED conectado ao pino digital 13. Quando o pino está em 

HIGH o led se acende. 

• I2C: 20 (SDA) and 21 (SCL). São responsáveis por fornecem suporte à 

comunicação I2C (TWI) usando a bibliotecaWire. Lembrando que estes pinos 

não estão na mesma posição que os pinos I2C pins no Duemilanove ou no 

Diecimila.(MULTILÓGICA-SHOP, 2017). 

No quadro 1, temos o resumo do que foi citado no texto acima. 

Quadro 1 – Características 

Microcontrolador ATmega2560 

Voltagem de alimentação 5V 

Voltagem de entrada (recomendada) 7-12V 

Voltagem de entrada (limites) 6-20V 

Pinos digitais I/O 54 (dos quais 14 podem ser saídas PWM) 

Pinos de entrada analógica 16 

Corrente contínua por pino I/O 40 mA 

Corrente contínua para o pino 3.3V 50 mA 

Memória Flash 256 KB of which 4 KB used by bootloader 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Velocidade de Clock 16 MHz 

Fonte: Multilógica-shop. 2017, Online 
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Os pinos de alimentação da placa são: 

• VIN.  É a entrada de alimentação externado Arduino (em oposição aos 5V já 

fornecidos pela conexão USB ou ate mesmo outra fonte de alimentação 

regulada). 

• 5V. Alimentação fornecida para o microcontrolador e demais componentes da 

placa. 

• 3V3. É a alimentação gerada pelo chip FTDI, com corrente máxima de 50 mA. 

• GND. É o aterramento. 

 O ATmega2560 tem 256 KB de memória flash para armazenamento de 

código (dos quais 8KB são usados pelo bootloader), 8 KB de SRAM e 4 KB de 

EEPROM (que poder ser lidos e escritos com a biblioteca EEPROM). (Embarcados, 

2014). 

O Arduino Mega2560fornece quatro portas de comunicação 

serial UARTs para TTL (5V). Um chip FTDI FT232RL direciona uma destas portas 

para a conexão USB e os drivers FTDI (que acompanham o software do Arduino) 

fornecem uma porta com virtual para softwares no computador. O software do 

Arduino inclui um monitor serial que permite que dados simples de texto sejam 

enviados de e para a placa Arduino. Os LEDs RX e RT piscarão enquanto os dados 

estiverem sendo transmitidos pelo chip FTDI e pela conexão USB ao computador. 

(MULTILÓGICA-SHOP, 2017). 

3.2 ETHERNET SHIELD 

O Arduino Ethernet Shield permite que um Arduino seja conectado à 
Internet. Ele é baseado no chip Wiznet W5100 que fornece uma biblioteca 
de rede (IP) que suporta tanto TCP como UDP. A biblioteca Ethernet serve 
para escrever programas que se conectem a internet através deste Shield. 
Este Shield se conecta ao Arduino por barras de pinos empilháveis, 
mantendo o layout e permitindo que outro Shield se encaixe por cima. Há 
também um slot para cartões micro-SD que pode ser utilizado para 
armazenar arquivos que estejam disponíveis na rede. É compatível com o 
Arduino Duemilanove e com o Mega. O Arduino comunica tanto com o 
W5100 e o cartão SD utilizando o barramento SPI (através do cabeçalho 
ICSP). O compartilhamento de W5100 e SD card do barramento SPI não 
são de uso simultâneo. (MULTILOGICA SHOP, 2015, ONLINE). 

O Arduino Ethernet Shield é responsável pela comunicação via web, 

enquanto o Arduino Mega centraliza todas as regras do sistema e processa todos os 

comandos conforme os acionamentos. 
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Para controlar o Arduino Ethernet Shield, é utilizada a biblioteca Ethernet. A 

comunicação entre o Arduino e o Shield é feita utilizando o protocolo SPI, daí a 

necessidade da importação da biblioteca SPI também. A comunicação via SPI se dá 

pelos pinos 10, 11, 12 e 13 no Arduino. Após a configuração inicial, o programa 

espera pela conexão de um cliente e, quando detectada, lê os caracteres enviados 

ao servidor relativos à requisição GET feita pelo cliente através do acesso pelo 

navegador. (CANDIDO, 2013) 

O Arduino Ethernet Shield possui um slot para cartão MicroSD, que pode ser 

usado para guardar e armazenar arquivos de um servidor na rede. É compatível 

tanto com o ARDUINI UNO quanto com o ARDUINO MEGA, além de outras placas 

que possuam suporte a versão R3. O Shield também inclui um controlador de reset, 

para garantir que o módulo W5500 está devidamente resetado quando o Shield é 

ligado.  

Os LEDs do Shield representam as seguintes funções: 

• ON: indicar que a placa e o Shield estão ligados. 

• LINK: indicar a presença de um link de rede e pisca quando o Shield transmite 

ou recebe dados. 

• FDX: indicar que a conexão à rede é full duplex 

• 100M: indicar a presença de uma rede 100 Mb/s. 

• ACT: piscar quando existe atividade de Tx e Rx.(ROBOCORE, 2017) 

Figura 5: Ethernet Shield W5100 Para Arduino 

 

Fonte: MULTILOGICA SHOP (2015, online). 
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3.3 ELEMENTOS BÁSICOS PARA A AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL 

Existem diversos elementos envolvidos na automação residencial (Figura 6), 

de simples sensores até complexas centrais de automação. Para realizar uma 

automação inteligente se faz necessário o uso de alguns elementos além dos 

Microcontroladores já citados anteriormente, tais como Sensores, Atuadores e 

Interfaces.(AdonisAccardi, EugeniDodonov, 2012). 

Figura 6: Exemplo de Comunicação dos Elementos Básicos da Automação 
Residencial. 

 

Fonte: (CASADOMO, 2010) 

3.3.1 Sensores 

Os Sensores são dispositivos que tem como função detectar estímulos, medir 

e monitorar grandezas físicas e eventos (temperatura, umidades etc.), convertendo-

as em um valor sujeito a manipulação por meio de sistemas computacionais. São 

eles que encaminham as informações aos controladores sobre algum evento, para 
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que os controladores possam enviar os comandos adequados para os atuadores 

(ALMEIDA, 2009). 

3.3.2 Atuadores 

Os Atuadores são dispositivos eletromecânicos, que recebem os comandos 

do sistema de automação e ativam os equipamentos automatizados. São os 

módulos de acionamento ligados entre a rede elétrica e os equipamentos (ALMEIDA, 

2009).  

Na automação residencial são utilizados diversos tipos de atuadores, dentre 

eles estão: 

• Os Motores AC que são os mais utilizados, devido à distribuição de 

energia elétrica ser feita em corrente alternada. Dentro da automação 

residencial são muito utilizados em portões eletrônicos.  

• Os Motores CC alem de converter energia elétrica em energia 

mecânica, como qualquer motor, tem uma característica que o 

individualiza, deve ser alimentado com tensão contínua. Dentro da 

automação residencial são de grande importância, pois podem ser 

usados em sistemas de abertura de janelas e portas. 

• Os Servo motores são maquinas mecânicas ou eletromecânicas que 

apresentam movimento proporcional a um comando. Na automação 

residencial podem ser utilizados para abrir e fechar persianas com 

grande precisão, estabelecendo assim um sistema de controle 

avançado. 

• O Motor de passo tem como funcionamento básico o uso de solenóides 

alinhados dois a dois que quando energizados atraem o rotor fazendo-

o se alinhar com o eixo determinado pelos solenóides, causando assim 

uma pequena variação de ângulo que é chamada de passo (Motor de 

passo, 2008). É amplamente usado em impressoras, scanners, robôs, 

câmeras de vídeo, brinquedos. (OLIVEIRA; PETREK, 2014) 
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3.3.3 Interfaces 

As Interfaces são os dispositivos ou mecanismos (navegador de internet, 
celular, painéis, controles remotos, interruptores etc.) que permitem ao 
usuário visualizar as informações e interagir com o sistema de automação 
(CASADOMO, 2010). 

 

3.4 FUNCIONAMENTO DOARDUINO MEGA COMETHERNET SHIELD 

O sistema é integrado via Web, onde todos os comandos partem de uma 

página na internet. Os sensores são responsáveis por informar e receber qualquer 

mudança de estado, como alteração na temperatura do ambiente ou acionamento 

de uma sirene pelo sistema de segurança. O Shield é responsável pela comunicação 

dos sensores com a web, enquanto o Arduino Mega centraliza todas as regras do 

sistema e processa todos os comandos conforme os acionamentos. 

O sistema de automação desenvolvido fica instalado no microcontrolador 

Arduino Mega junto com Ethernet Shield. O Arduino faz o papel de servidor da 

aplicação, nele contem todas as regras do sistema. Já o Shield, é responsável pela 

comunicação da interface WEB com o sistema de automação. O Shield possibilita 

criar um servidor WEB acoplado ao Arduino para que aplicação seja acessada via 

página em HTML.  

Abaixo segue o exemplo de uma estrutura do código de um sistema retirado 

do site Arduino, (2017). 

 

#include <SPI.h> 

#include <Ethernet.h> 

 

// network configuration.  gateway and subnet are optional. 

 

 // the media access control (ethernet hardware) address for the shield: 

byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };   

//the IP address for the shield: 

byteip[] = { 10, 0, 0, 177 };     

// the router's gateway address: 

byte gateway[] = { 10, 0, 0, 1 }; 
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// the subnet: 

byte subnet[] = { 255, 255, 0, 0 }; 

 

// telnet defaults to port 23 

EthernetServer server = EthernetServer(23); 

 

void setup() 

{ 

  // initialize the ethernet device 

Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet); 

 

  // start listening for clients 

server.begin(); 

} 

 

void loop() 

{ 

  // if an incoming client connects, there will be bytes available to read: 

EthernetClient client = server.available(); 

if (client == true) { 

    // read bytes from the incoming client and write them back 

    // to any clients connected to the server: 

server.write(client.read()); 

} 

} 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o desenvolver desse trabalho foi possível compreender o termo de 

automação residencial, seu crescimento e desenvolvimento com o passar do tempo, 

foi possível também entender seu funcionamento e conhecer alguns componentes 

básicos e principais para desenvolver a automação na residência. O custo elevado e 

a dificuldade de utilização desta tecnologia já foram fatores que impediam sua 

expansão com uma maior velocidade, a partir dessa pesquisa perceber-se que a 

realidade é outra, que já é possível realizar a automação com o mesmo conforto e 

segurança com um custo mais baixo. 

O trabalho também demonstrou o quanto a automação esta se 

desenvolvendo e em breve estará implantada na maioria das residências do mundo 

todo, tendo em vista que esta tecnologia tem vários pontos positivos que garante o 

conforto, segurança, agilidade e uso dos recursos naturais.  Um tema que pode ser 

utilizado para continuação deste trabalho, é o estudo de interfaces cada vez mais 

simples com o intuito de gerar facilidade para o usuário interpretar e usufruir deste 

tipo de tecnologia, como também se podem analisar meios de energia alternativa 

para alimentar uma automação residencial. 

Com base nas pesquisas realizadas para elaboração deste trabalho, pode-se 

concluir que a automação residencial já esta sendo tratada como uma realidade 

indispensável que já apresenta grandes mudanças nos atuais projetos da 

construção civil, tornando-se, mais cedo ou mais tarde, comum a todas as classes 

sociais e quanto mais houver procura, mas se estuda, mas se evolui e mais 

acessível financeiramente ficará. 
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