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Automação residencial pela internet com PHP e Arduino 

 

Resumo 
 
 

Com a popularização da Internet as barreiras geográficas são vencidas e surgem 

uma infinidade de novas aplicações, nas mais diversas áreas, que sequer eram 

imaginadas pouco tempo atrás. Entre estas aplicações pode ser citada a 

automação residencial pela internet, foco de muita pesquisa com finalidades 

didáticas ou comerciais. Para este tipo de sistema, na residência do usuário deve 

haver um hardware com duas interfaces distintas: uma de aceso remoto pela 

internet e outra de acionamento dos dispositivos físicos controlados. O objetivo 

deste projeto e elaborar um dispositivo microcontrolado, com base na plataforma 

Arduino, que permita a interação por meio de um navegador, a diversos 

dispositivos em uma residência. Estes dispositivos podem ser sistemas de 

alarmes, luzes, climatização, portas, portões, entre outros. Para isso será 

utilizado uma placa Arduino UNO e um adaptador ethernet W5100, em uma 

maquete para apresentar o trabalho. Assim, espera-se poder apresentar um 

projeto eficiente, de baixo custo, interdisciplinar que possa ser reproduzido com 

conhecimento básico de programação e eletrônica. 

 
 
Introdução 
 
 
O controle de uma residência pela internet é um sonho de consumo de muitos 

amantes da tecnologia e tema de muita pesquisa e debate. Comandar aparelhos 

eletrônicos, controlar a temperatura de um ambiente, abrir portas e ligar alarmes, 

são apenas algumas das diversas funcionalidades desejadas por estas pessoas. 

Com o avanço da tecnologia e das redes de comunicação, um número 

maior de residências pode usufruir de uma conexão com a Internet constante e 

com altas taxas de transferências. Esse fator é essencial para esse tipo de 

aplicação, pois o sistema que controla a residência deve ser facilmente acessado 

a qualquer momento de qualquer local.  

As Câmeras IP (Internet Protocol) podem ser configuradas para se 

conectarem aos roteadores sem fio na residência e permitir a visualização das 



imagens. Esse sistema já é algo comum, porém ainda apresenta um custo 

relativamente elevado e não permite qualquer forma de interação com a 

residência, somente a recepção da imagem e, em alguns modelos, enviar áudio 

em um pequeno auto falante  assim como ouvir sons no ambiente. 

Uma das formas de criar esta interface é com a utilização de um 

computador, configurado como servidor web, conectado constantemente à 

Internet. Ainda assim, é necessário algum dispositivo para realizar a integração 

deste computador com os dispositivos físicos controlados. Esta solução apresenta 

um alto custo e um consumo elevado de energia elétrica, pois o computador deve 

ficar ligado o tempo todo, problemas altamente desaconselháveis na atualidade. 

 
 
Objetivos 
 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar um sistema de automação 

residência pela Internet de baixo custo. 

O objetivo especifico é implementar um sistema no qual o usuário acesse 

uma página web, visualize a planta e um conjunto de botões para atuar 

fisicamente nem sua residência. Para isso, existe uma conexão virtual entre esta 

página web e um dispositivo microcontrolado que interage fisicamente com 

dispositivos na residência, tais como: sensores, atuadores eletromecânicos, 

luzes, aquecedores, aparelhos de ar condicionado, entre outros.  

 
Metodologia  
 
 

A metodologia adotada tem como base a técnica de engenharia de 

software denominada Desenvolvimento Evolucionário, que consiste em um ciclo 

evolutivo de construção e testes até se obter o modelo funcional. 

(SOMMERVILLE, 2007) 

O primeiro passo do trabalho consiste em realizar um levantamento 

bibliográfico a fim de compor uma fundamentação teórica referente aos temas 

abordados. Desta forma é possível construir uma base sólida de conhecimento 

que permita realizar o trabalho proposto. Em seguida será realizado o 

levantamento dos requisitos desejados para o sistema, a análise da viabilidade e 

forma de implementação. Por fim será realizada a construção do protótipo de 



demonstração, dividido em duas partes: um site na internet desenvolvido em 

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) e Interface física com a residência que utiliza 

o Arduino e a placa W5100.  

 
Desenvolvimento 
 
De acordo com a metodologia adotada o trabalho está dividido em partes como 

descrito a seguir. A fundamentação teórica sobre o Arduino, a placa W5100 e a 

linguagem de programação PHP. Na sequência realiza-se o levantamento dos 

requisitos e por fim a elaboração da página web e do firmware, ou seja, do 

programa embarcado no Arduino. 

 

Placa Arduino 

 

Arduino é uma plataforma de prototipagem com microcontrolador Atmel que 

funciona de forma parecida com um computador, porém com todos os periféricos 

necessários para o funcionamento em um único chip. A programação da placa é 

realizada em um ambiente de desenvolvimento, também com o nome de Arduino, 

que assim como a placa é open source, ou seja, ambos podem ser modificados 

sem a necessidade de licença. (Arduino,2013) 

Sua linguagem de programação é baseada na linguagem C/C++, conta 

com boa quantidade de literatura e uma infinidade de projetos na internet, que 

podem servir de modelo para novas aplicações. No próprio ambiente de 

desenvolvimento existem vários exemplos prontos que o usuário pode compilar e 

testar nas placas Arduino. A programação da placa é feita para que ela utilize 

componentes externos e possa processar as entradas e saídas de forma a 

interagir com o ambiente. (MCROBERTS, 2011). 

Devido o baixo custo e facilidade de utilização do Arduino, é possível 

encontrar vários projetos que fazem seu uso, além disso, há uma vasta 

quantidade de componentes, sensores e shields, que ampliam as suas 

funcionalidades. Na Figura 1 pode ser observada a placa do Arduino UNO, uma 

das mais difundidas versões da plataforma. 



 
Figura 1 – Características do Arduino UNO 

Fonte: ROBOTIZANDO, 2014 

 

Placa Ethernet Shield W5100 

 

A Ethernet Shield é a placa responsável por fazer a conexão da placa Arduino 

com a Internet. Ela contém um circuito integrado Wiznet W5100 que fornece a 

camada física de rede e um número MAC (Media Access Control). (LADYADA, 

2014) 

 A placa Ethernet pode suportar até quatro comunicações de sockets 

simultâneas e para fazer com que haja a conexão com a Internet é preciso utilizar 

a biblioteca Ethernet no código fonte do aplicativo. Esta biblioteca fornece os 

comandos prontos para a integração entre o Arduino e a Internet de forma a 

simplificar muito o desenvolvimento de projetos que utilizem esta funcionalidade. 

Assim, é possível programar o Arduino para que funciona como um cliente de 

Internet e busque informações em um site específico, acesse banco de dados em 

nuvem, envie e-mail, entre outros.  

Uma grande inovação foi a última versão do Ethernet Shield possuir um slot 

para cartão de memória micro-SD. Com o cartão de memória é possível expandir 

a capacidade de armazenamento para ser usado, por exemplo, para guardar 

uma página de Internet ou arquivos de um servidor na rede. (LADYADA, 2014) 

Após conectar a rede placa Ethernet Shield, é possível saber seu status por 

meio de um conjunto de LED (Light Emitting Diode) presentes na placa. Na 

Figura 3 é possível observar esta shield. 



 
Figura 3 – Arduino Ethernet Shield W5100 

Fonte: LADYADA, 2014 

 

Linguagem de programação PHP e Banco de dados MySQL. 

 

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) é uma linguagem de programação script 

de código aberto voltada para web, que tem como principal objetivo a criação de 

conteúdo dinâmico para paginas web, desde mais simples as mais complexas. O 

PHP funciona com sua execução ao lado do servidor mantendo seu código fonte 

escondido do internauta que verá somente o HTML que é enviado para o 

browser. (MELO, 2007) 

A linguagem PHP inclui suporte para diversos bancos de dados e uma ampla 

variedade de material didático e exemplos na Internet, fator que facilita muito o 

aprendizado e sua utilização. 

Banco de dados MySQL é um banco de dados amplamente utilizado na 

internet por grandes empresas tais como: Facebook, Google, Adobe, Alcatel 

Lucent e Zappos trocando grande volume de informação e operando com 

sistemas críticos. (MySQL, 2014).  

Devido a sua facilidade de integração com a linguagem PHP e a vasta 

disponibilidade de servidores na web com baixo custo, possui um bom número de 

utilizadores e muito material para aprendizado. 

 

Levantamento dos requisitos 

 

Nesta etapa de desenvolvimento é realizada a definição e análise de quais as 

funcionalidades pretendidas para o sistema. 



 De acordo com os objetivos, o sistema deve oferecer, por meio de um 

navegador de Internet, o controle de diversos dispositivos conectados fisicamente 

a um hardware na residência. Os requisitos foram definidos em três grupos: O 

primeiro são os requisitos gerais e outros dois de acordo com o sentido da 

comunicação, ou seja, do usuário para o sistema por meio do navegador de 

internet e do sistema para o usuário por intermédio do envio de e-mail. 

1 – Gerais: 

    1.1 – Solicitar senha de acesso para controle da residência. 

    1.2 – Permitir a instalação na residência sem a necessidade de configuração do 

roteador em redes com NAT (Network address translation). 

    1.3 – Apresentar uma interface com base em ícones e botões. 

    1.4 – Armazenar a hora atual, em banco de dados a cada 1 minuto, caso ocorra 

invasão na residência. 

2 – Comunicação do Usuário para o Sistema: 

    2.1 - Habilitar ou desabilitar um simulador de presença, que alterna as 

lâmpadas da residência a intervalos regulares, de forma a simular a existência de 

alguém em seu interior. 

   2.2 – Ligar e desligar o ar condicionado para utilização em dias quentes. 

   2.3 – Ligar e desligar o sistema de aquecimento para dias frios. 

   2.4 – Abrir e fechar o portão da residência. 

   2.5 – Ligar e desligar uma sirene na residência. 

3 – Comunicação do Sistema para o Usuário 

   3.1 – Enviar um e-mail indicando invasão externa, ou seja, no quintal. 

   3.2 – Enviar um e-mail indicando invasão interna na residência 

   3.3 – Enviar um e-mail indicando incêndio na residência. 

 

 Elaboração da página web 

 

Para a codificação foi utilizado o pacote USBWebServer que consiste em um 

sistema de desenvolvimento portátil que disponibiliza ao programador um servidor 

de Internet Apache, o banco de dados MySQL e a linguagem PHP, sem a 

necessidade de instalação. Após isso o sistema foi transferido para um servidor 

web gratuito na internet. 



A página web em PHP, prima pela utilização de imagens e etiquetas de texto, 

com a finalidade de criar uma interface simples e intuitiva. Uma planta da 

residência é utilizada para indicar os eventos de invasão interna, externa e 

incêndio. Cada dispositivo possui um ícone, que indica seu status e abaixo um 

botão que permite sua alteração. Ao acionar um botão a informação é armazena 

em um banco de dados MySQL e a imagem do ícone e o texto do botão são 

alterados dinamicamente. Por exemplo, quando o aquecedor estiver desligado, no 

banco de dados é armazenada o valor “0”, o ícone apresenta uma faixa vermelha 

e o botão apresenta o texto “ligar”. Ao acionar o botão é armazenado o valor 1 no 

banco, o ícone é alterado e o botão passa a apresentar o texto “Desligar”, 

conforme pode ser observado na Figura  4. 

 
Figura 4 – Ícone de controle do aquecedor 

Fonte: autor 

  

Firmware do Arduino 

----Em desenvolvimento 

 
 
Resultados 
 

 
---Em desenvolvimento 

 



 
Figura 5 – Interface Web 

Fonte: autor 

 
Maquete 

Em desenvolvimento 

 
 

Figura 6 – Maquete (em desenvolvimento) 

Fonte: autor 

 
Considerações Finais 
   

Uma das maiores dificuldades encontradas foi permitir que o sistema possa 

ser de fácil instalação sem a necessidade de configuração de roteadores em 

redes com NAT. Estas redes, muito comum em residências em que mais de uma 

máquina compartilha conexão com a Internet, são constituídas por uma rede 

local com vários números IPs (Internet Protocol) não válidos e o roteador faz o 



chaveamento para que os computadores na rede local acessem a internet por um 

único IP válido, conforme pode ser observado na Figura X. 

 
Figura x – NAT. 

Fonte: autor 
 

Nessas redes, uma máquina pode acessar qualquer servidor na Internet pois 

conhece o seu número IP, mas uma máquina na internet não pode acessar um 

servidor na rede local pois este não contém um IP válido. A solução encontrada 

foi centralizar as informações em uma página PHP na internet de forma que o 

usuário altere os status dos dispositivos e o Arduino acesse esta mesma página 

para ler estes status 
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