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Resumo 
Este projeto apresenta alguns conceitos e técnicas de automatização 

residencial através do hardware Arduino e um controle multimídia de ambiente. E 
também se discute aspectos de integração entre os dispositivos eletroeletrônicos de 

uma residência controlando-os por computadores e dispositivos móveis, propondo 

uma forma de reduzir os custos e investimentos, e aumentar a acessibilidade e a 

segurança desta residência.  

 
Introdução 

A Automação é uma tecnologia relacionada com a aplicação de sistemas 

mecânicos, elétricos e eletrônicos com base em computadores (Gloover, 1987). 

A Automação da residência sempre tem buscado a melhorar a qualidade de 

vida, aumentar a segurança e a facilidade na execução dos afazeres domésticos, e 

é baseado nisso que a automação procura por uma melhor integração de todas as 
áreas possíveis existente em uma residência (Vecchi, Ogatta, 1999). 

Este trabalho tem como propósito criar um sistema que permita controlar e 

acessar qualquer ambiente em uma residência, por meio dos mais variados 

dispositivos, tais como, tomadas, interruptores e qualquer equipamento eletrônico. 

Todavia, o sistema contará com um aplicativo multimídia que permitirá acessar e 

ouvir uma playlist definida em um servidor em qualquer ambiente da residência. 
Para tal, o sistema será desenvolvido utilizando um hardware programado 

integrado ao PC e a uma rede de comunicação, a qual possibilitará que a residência 

seja acessada e controlada tanto por um PC quanto por qualquer dispositivo 

conectado a essa mesma rede. 

Através da automatização de uma residência, a mesma transforma-se em um 

local com muita comodidade, segurança, econômica e com um propósito de facilitar 

a acessibilidade para pessoas idosas ou com alguma necessidade especial.  
 
Objetivos 

Através desta pesquisa busca-se estudar e planejar as melhores formas 

possíveis de integração e interação dos ambientes e equipamentos de uma 

residência que se deseja automatizar. 
Ao final desta pesquisa espera-se desenvolver uma central de controle que 

permita controlar lâmpadas, luminárias, portas, portões, persianas elétricas, 



dispositivos eletroeletrônicos etc. além de um sistema de áudio para os ambientes 

da residência. Todavia, um diferencial do projeto será permitir que essa central de 

controle seja acessada e controlada remotamente por meio de dispositivos móveis 
conectados à uma rede WiFi.  
 
Metodologia 

Para o desenvolvimento da pesquisa as seguintes etapas foram planejadas:  

1. Estudo da literatura envolvida; 2. Estudo e análise do hardware – Arduíno; 3. 

Estudo sobre a adição de componentes eletrônicos junto à rede elétrica/ Relatório 

Parcial; 4. Formas de interação, comunicação e controle entre Arduíno, PCs e 

dispositivos portáteis e eletroeletrônicos agregados à rede elétrica; 5. Prototipação e 

testes experimentais; 6. Testes práticos e 7. Relatório Final 
 
Desenvolvimento  

O primeiro caso foi o estudo do microcontrolador Atmega328, este que é todo 

o cérebro da parte de automação, com base no site oficial do Arduino foi possível 

entender todo o funcionamento dele e através do datasheet do microcontrolador 

também foi possível entender e toda a sua configuração, assim com base nestes 

materiais desenvolveu-se um código em linguagem C para os testes de acender e 

apagar uma lâmpada de 110v em pequenos intervalos, onde foi utilizado um Arduino 
Uno, uma placa tomada ligado na saída do Arduino a Lâmpada (Figura 1). 

 
Figura 1 – Ligação eletrônica. (Adaptada do blog Elétron Livre). 

 

Na sequência, foi realizado um estudo e desenvolvimento de paginas em 

linguagem php, para hospedar em um servidor web local, onde foi testado e utilizado 

o servidor web Apache2, atuando dentro de um computador com sistema 

operacional Windows 7. Assim foi possível acessar e comandar o arduino conectado 



a porta serial do computador, para que o mesmo pudesse ascender e apagar uma 

lâmpada 110 volts via rede wifi, os testes foram executados com um notebook 

rodando um sistema operacional Windows 8  e um celular com sistema operacional 
Android 4.1.2. Onde se acessava a pagina php através do ip local do servidor. 

Através desta pagina php o próximo passo é integrar o arduino a uma 

conexão com a internet, para que seja possível acessa-la de qualquer lugar do 

mundo que possua uma conexão com a internet. 

A fase seguinte será desenvolver um ambiente multimídia para as áreas da 

residência, onde o usuário poderá acionar e ouvir sua musica num ambiente local ou 

remotamente, acessando-as através da rede local ou pela internet e ouvi-las num 

dispositivo móvel ou PC  em mãos que possua tal conexão. 
 

Resultados 
O objetivo de integrar o Arduino a um componente eletroeletrônico da 

residência e controla-los através de um PC ou dispositivo móvel foi atingido com 

sucesso. 

Assim com os testes realizados foi possível ascender e apagar uma lâmpada 

de uso residencial com tensão de 110 volts através de um celular e um notebook 

conectado a rede wifi. 
 

Considerações Finais 

Após estes resultados pode-se concluir que o objetivo da pesquisa está sendo 

alcançado e por meio de novos experimentos entre o Arduino e demais 
componentes eletrônicos será possível realizar um projeto em escala real a fim de 

justificar a presente pesquisa. 
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