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RESUMO 

 

Com os avanços tecnológicos das últimas décadas, a automação residencial está a cada dia 

mais presente no cotidiano dos brasileiros, em contrapartida, a criminalidade, em especial os 

crimes contra o patrimônio, vem crescendo proporcionalmente. Isto posto, o presente trabalho 

desenvolveu um sistema de automação residencial utilizando a plataforma Arduino e outros 

componentes open-source com o objetivo de proporcionar comodidade e interatividade, além 

de contribuir para a segurança residencial visando a diminuição dos crimes contra o 

patrimônio. Foram desenvolvidos dois módulos independentes, sendo o primeiro de 

reconhecimento de voz e o segundo de controle do sistema de iluminação através da internet 

que foram instalados e testados em ambiente real.  

 

Palavras-chave: Automação. Domótica. Arduino. Open-source. Reconhecimento de voz, 

Servidor FTP. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

With the technological advances of the last decades, home automation is every day more 

present in the daily lives of Brazilians, on the other hand, crime, especially property crime, is 

growing proportionately. That said, this study developed a home automation system using the 

Arduino platform and other open-source components in order to provide convenience and 

interactivity, as well as contribute to the residential security aiming to reduce property 

crimes. Two independent modules have been developed, the first voice recognition and the 

second lighting control system via the internet that have been installed and tested in a real 

environment  

 

 

Keywords: Automation. Home automation . Arduino. Open-Source. voice recognition. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A automação residencial não é uma ideia nova, pois remota do século 20, quando os 

primeiros eletrodomésticos foram lançados com a promessa de poupar tempo nas tarefas 

rotineiras do lar (BOLZANI, 2007). 

A automação residencial evolui muito e ganha cada vez mais espaço nos dias de hoje. 

Seu campo de atuação vai desde projetos simples como a utilização de sensores para detecção 

de movimento, até projetos mais ousados como o controle de câmeras de segurança, motores 

de alta potência, etc. Possibilitando, atualmente, a implantação de complexos sistemas de 

automação residencial e com elevadas perspectivas de aperfeiçoamento e criação de novas 

funcionalidades em um futuro próximo (AURESIDE, 2012). 

No entanto, na contramão do desenvolvimento das tecnologias de automação, a 

criminalidade, em especial os crimes contra o patrimônio em Minas Gerais, vêm crescendo 

em um ritmo tão rápido, ou até mais veloz, conforme os dados estatísticos provenientes da 

Secretaria de Segurança Pública do estado de Minas Gerais (SEDS) no ano de 2014 (SEDS, 

2015). 

Um levantamento realizado pela Policia Militar de Minas Gerais (PMMG), no ano de 

2014, identificou um aumento de 37% nos crimes de furto a residência no período de 2000 a 

2014. Identificou também que 72% dos furtos a residências registrados na cidade de São João 

Evangelista em 2014 ocorreram no período noturno, nos meses de férias escolares e nas 

residências cujos moradores estavam ausentes, apresentando, por isso, sinais de abandono. 

Nessas condições os infratores sentem-se seguros em cometer o delito, por saber que as 

chances de depararem com o proprietário do imóvel durante o ato delituoso é quase nulo. 

Atualmente existem no mercado diversas empresas, métodos, ferramentas e hardwares 

que tentam conciliar a segurança residencial com a comodidade da automação residencial, 

entretanto, o problema é que os meios já existentes possuem alto custo de desenvolvimento e 

implantação, por se tratar de tecnologia proprietária, ou apresentam limitações de utilização 

quando utilizam equipamentos open-source, geralmente construídos com fins didáticos ou 

para tarefas muito básicas, de forma que a automação residencial é vista como uma tecnologia 

utópica e inviável.  

Assim, este projeto foi desenvolvido com base no questionamento de como seria 

possível desenvolver um sistema de automação residencial, com foco em segurança, que seja 

confiável e, ao mesmo tempo, tenha custo acessível e que ofereça interatividade e comodidade 

aos usuários. 
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A proposta deste projeto é a criação de um sistema de automação residencial 

utilizando o Arduino e demais componentes open-source, com o qual o usuário possa 

controlar o sistema de iluminação de sua residência de qualquer lugar do mundo. Isso 

permitiria que, mesmo fora de sua residência, ela aparente estar habitada, diminuindo, assim, 

as possibilidades de furtos em decorrência do absenteísmo residencial. 

 

1.1  OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral estudar e desenvolver um sistema de 

automação com foco em segurança residencial, que consiga prover comodidade, 

interatividade e que ao mesmo tempo tenha custo acessível aos usuários. 

Para alcançar o objetivo geral apresentado, definiram-se os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Estudar os aspectos gerais relacionados com os sistemas de automação residencial; 

b) Estudar o componente Arduino e sua plataforma de desenvolvimento; 

c) Dimensionar os elementos físicos (hardware) do sistema; 

d) Programar os elementos lógicos (software) do sistema; 

e) Integrar o software ao hardware do sistema; 

f) Instalar em ambiente real e avaliar o funcionamento do sistema;  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de desenvolvimento de métodos 

alternativos que possam contribuir com a segurança residencial, além de prover comodidade e 

interatividade. 

A plataforma Arduino foi escolhida para utilização nesse trabalho por ser open-source, 

custo beneficio e pela quantidade de equipamentos e componentes compatíveis com a mesma. 

Resumidamente, são três fatores que justificam a realização do trabalho, sendo eles:  

a) Necessidade de um sistema de baixo custo que contribua com a melhoria da 

segurança residencial; 

b) Comodidade ao usuário através do controle do sistema multimídia e do sistema de 

iluminação;  

c) Interesse dos autores no aprendizado da plataforma Arduino, que tem sido muito 

utilizada em automação de maneira geral por sua versatilidade. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

Este capítulo discute sobre os temas mais relevantes para o desenvolvimento deste 

trabalho, apresentando seus conceitos e aspectos mais importantes. A seção 2.1 aborda o 

conceito de automação, em sequência, na seção 2.1.1, conceitua-se a automação residencial 

(domótica), a seção 2.2 aborda o conceito de Arduino e, a seção 2.3 aborda alguns trabalhos 

relacionados que ajudaram, como objetos de consulta e comparação, para a construção deste 

trabalho. 

 

2.1 AUTOMAÇÃO 

 

Automação é um sistema automático que permite realizar, por si mesmo, a verificação 

de seu funcionamento e não precisa de material humano para efetuar medições e correções, 

simplesmente utiliza comandos previamente programados para realizar certo tipo de processo, 

o que implica na diminuição de mão-de-obra, uma vez que os processos antes feitos por 

humanos agora serão realizados por plataformas programadas, o que diminui o custo de 

produção e aumenta sua velocidade (MURATORI, 2015). 

 

2.1.1 Automação residencial (DOMÓTICA) 

 

A automação residencial é o processo de automatizar tarefas rotineiras que, de maneira 

convencional, seriam executadas pelos próprios moradores das casas. Ela tem o potencial de 

proporcionar maior praticidade, segurança, economia e conforto para os moradores, pois as 

tarefas serão executadas sem esforço e de maneira mais eficiente. 

A automação residencial surgiu no final dos anos 70 nos Estados Unidos e 

inicialmente, os módulos inteligentes recebiam comandos que vinham da própria rede elétrica 

PLC (Power Line Carrier), e serviam para ligar remotamente alguns equipamentos ou luzes. 

Com o avanço da tecnologia e a diminuição do valor dos equipamentos eletrônicos, a 

automação residencial teve um aumento significativo, se tornando mais presente no cotidiano 

da população, trazendo mais segurança e comodidade aos seus usuários (MURATORI, 2015). 

 De acordo com uma pesquisa realizada pela Nacional Association of Home Builders 

(NAHB), a automação residencial encontra-se em crescimento como demonstrado na Tabela 

01, a seguir. 
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Tabela 01 - Evolução da adoção de algumas tecnologias 

Tecnologia 2003 2004 2005 2006 2015 

Cabeamento estruturado 42% 61% 49% 53% 80% 

Monitoramento de segurança 18% 28% 29% 32% 81% 

Multiroom áudio 9% 12% 15% 16% 86% 

Home Theater 9% 8% 11% 12% 86% 

Controle de iluminação 1% 2% 6% 8% 75% 

Automação integrada 0 2% 6% 6% 70% 

Gerenciamento de energia 1% 5% 11% 11% 62% 

Fonte: NAHB Research Centre, CEA 

 

Com a automação residencial o que se objetiva é a integração de tecnologias de 

acesso à informação e entretenimento, com otimização dos negócios, da Internet, da 

segurança, além de total integração da rede de dados, voz, imagem e multimídia [...] 

(SENA, 2005, p. 16 )  

 

Conforme Sena (2005), a automação proporciona ao usuário conforto, praticidade, 

entretenimento, otimização de negócios, entre outros benefícios. Há também uma relação 

intrínseca entre automação residencial e economia de energia, tendo em vista que o sistema se 

auto gerencia e proporciona maior controle da residência, pois é programado, padronizado e 

modulado conforme a necessidade do usuário. 

A automação pode ser inserida em diversos contextos. Neste trabalho, ela será 

utilizada no gerenciamento do sistema de iluminação residencial e no controle do sistema 

multimídia. 

O sistema de automação residencial inteligente necessita adequar-se as necessidades 

do usuário, conforme Sena (2005), a automação deve possuir a capacidade de integrar-se com 

todos os sistemas: tais como sistema de iluminação, sistema multimídia, sistema de vídeo 

monitoramento, etc. 

Neste trabalho a automação residencial idealizada será desenvolvida com a utilização 

da plataforma Arduino, sensores, módulos e Shields visando desenvolver os sistemas 

anteriormente citados e proporcionar maior interação do usuário com a residência. 

 

2.2 A PLATAFORMA ARDUINO  

 

Arduino é uma plataforma de prototipação eletrônica open-source flexível que pode 

receber sinais de sensores e lidar com estas informações para acionar motores, luzes, servos, 

ou qualquer outro componente. De acordo com Mcroberts (2011), a plataforma Arduino é 

muito utilizada devido à simplicidade de sua utilização. Essa plataforma foi projetada com 

finalidades educativas, no intuito de proporcionar aos profissionais de áreas não relacionadas 
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à área de eletrônica, meios para criação de projetos interativos sem que haja a necessidade de 

possuir muitos conhecimentos de eletrônica. 

A maior vantagem do Arduino sobre outras plataformas de desenvolvimento de 

micro controladores é a facilidade de sua utilização; pessoas que não são da área 

técnica podem, rapidamente, aprender o básico e criar seus próprios projetos em um 

intervalo de tempo relativamente curto. [...](MCROBERTS, 2011, p. 13) 

 

Pelo fato de possuir hardware e software open-source e ser compatível com diversos 

sistemas operacionais, a plataforma acabou chamando a atenção dos técnicos de eletrônica, 

que começaram a aperfeiçoar e criar aplicações e módulos mais complexos, atribuindo novas 

funcionalidades às placas Arduino. Ainda segundo o Mcroberts (2011), a plataforma Arduino 

possui um Ambiente Integrado de Desenvolvimento (IDE), conforme ilustra a Figura 01. A 

plataforma de programação utiliza uma linguagem própria chamada wiring que baseia-se nas 

linguagens de programação C e C++.  

Figura 01 - IDE do Arduino 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Atualmente existem diversas placas Arduino disponíveis no mercado como, por 

exemplo: o Arduino Uno, o Leonardo, o Mega 2560, o Micro, o Mini, o Esplora, entre outros; 

cada placa com suas próprias características físicas e recomendações de utilização (PUNTEL, 

2015). 

Abaixo segue a tabela 02 que especifica as características técnicas das placas Arduino 

mencionadas anteriormente, no intuito de demonstrar as diferenças entre cada delas. 
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Tabela 02 - Características técnicas das placas Arduino 

Arduino Memoria Flash Entrada analógica Entrada Digital UART 

Uno 32 KB 6/0 14/6 1 

Leonardo 32 KB 12/0 20/7 1 

Mega 2560 256 KB 16/0 54/15 4 

Micro 32 KB 12/0 20/7 1 

Mini 32 KB  8/0 14/6 0 

Esplora 32 KB 0 0 0 

Fonte: (ARDUINO, 2015). 

 

Além disso, a plataforma Arduino possui shields que são placas adicionais que podem 

ser encaixadas sobre o Arduino para aumentar suas funcionalidades. Existe atualmente no 

mercado uma grande quantidade de shields com as mais diversas funcionalidades como, por 

exemplo, o Motor shield que permite o controle de motores de corrente direta (DC); o Sensor 

shield que possibilita o gerenciamento dos mais diversos sensores; o Ethernet shield e Wi-Fi 

shield que habilita o Arduino a conexões HTTP, o EasyVr shield que permite o 

reconhecimento de voz, entre outros. 

 

2.3 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Com o crescimento proporcionado pelo avanço da tecnologia, a automação residencial 

tem sido tema de vários trabalhos acadêmicos nos últimos anos. Foram encontrados e 

documentados, para o enriquecimento desta pesquisa, trabalhos com temas similares ao aqui 

apresentado, sendo eles os trabalhos de Sena (2005), Scriptore e Fressatti (2012), Marchesan 

(2012) e Almeida (2010).  

Segundo Sena (2005), o trabalho, Automação residencial, têm como objetivo discutir e 

apresentar as possiblidades de implementação de sistemas de automação residencial. Foram 

apresentados alguns equipamentos existentes no mercado e também os principais sistemas de 

automação, propondo uma implementação básica para a automação de uma residência. O 

autor expõe vários tipos de sistemas, onde será definido pelo usuário aquele que melhor 

atenderá suas necessidades, além de exibir as diversas áreas aonde podem ser implementadas 

as automações. 

O autor conclui que a evolução da tecnologia presente do dia-a-dia está diretamente 

relacionada com o modo de viver, pensar e agir da sociedade, com isso a cada dia percebe-se 

a tecnologia fazendo parte da vida das pessoas, deixando de ser algo exclusivo e tornando-se 

uma necessidade. 

 O trabalho de Scriptore, Fressatti (2012), Automação residencial a casa inteligente, 

traz uma alternativa para se iniciar um projeto de automação residencial utilizando um sistema 
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sistema Web, com baixo custo de desenvolvimento. Para isso foram utilizados componentes 

open-source, além de um network socket que é um ponto de extremidade de uma 

comunicação entre processos através de uma rede de computadores, que possibilitou a 

comunicação entre dois componentes com linguagens de programação distintas. 

No trabalho foi utilizado o Arduino Uno e o Ethernet shield para possibilitar a 

comunicação da placa através da internet por intermédio de um dispositivo móvel. Além 

disso, foi utilizado também um microcomputador Raspberry Pi que irá funcionar como 

servidor para armazenar os arquivos do projeto. Pensando em uma aplicação Web para 

automação foi programado tanto o lado do cliente onde está presente a interface de controle 

do usuário, quanto do lado do servidor onde fica a programação de validação e o banco de 

dados. Para enviar comandos do cliente para o servidor é necessário realizar uma conexão 

entre duas linguagens de programação, no caso Java e wiring.  

Em conclusão o autor constata que é possível alcançar a automação residencial 

utilizando alternativas já existentes no mercado, como o Arduino e o Raspberry Pi, sendo 

estas opções mais baratas e viáveis ao consumidor.  

Segundo MARCHESAN (2012), o objetivo da criação do trabalho, Sistema de 

monitoramento residencial utilizando a plataforma Arduino, foi para desenvolver um sistema 

automatizado de monitoramento de baixo custo que fosse confiável e eficiente. Para tal 

objetivo, foi utilizado a plataforma open-source Arduino, sensores magnéticos, gerenciador de 

banco de dados MySQL e a linguagem de programação Web PHP. Primeiramente foram 

adquiridos os equipamentos, desenvolvido a programação para o Arduino e, em seguida, 

desenvolveu-se uma aplicação Web para possibilitar algumas interações com o sistema de 

segurança. 

Em conclusão, o autor esclarece que o trabalho desenvolvido possibilitou a 

constatação de que o uso da plataforma Arduino é prática e também uma forma de se garantir 

segurança e conforto com pouco investimento sendo, assim, uma solução para o mercado de 

automação. 

Segundo ALMEIDA (2010), o objetivo do trabalho, Sistema controlador de 

iluminação de ambientes através de interface computadorizada, é melhorar e racionalizar o 

consumo de energia elétrica em empresas e residências através do controle do sistema de 

iluminação, além de oferecer comodidade ao usuário, pois o sistema funciona 

automaticamente controlando a iluminação baseado em regras definidas na programação, por 

exemplo: acionar as lâmpadas somente em determinado período do dia, ou quando identificar 

movimento, desta forma evitará desperdício de energia.  
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 Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizado o Arduino Duelamilanove, sensores 

de iluminação, sensores de presença e relés. Além disso, utilizou-se a plataforma Web com a 

linguagem PHP, o gerenciador de banco de dados MySQL e o servidor de aplicação Apache 

para acesso a interface de gerenciamento do Arduino. 

O autor do trabalho conclui que o objetivo da pesquisa foi alcançado, pois a 

automação irá evitar o desperdício de energia, uma vez que consta no projeto uma opção de 

“modo econômico” que predetermina o tempo que as lâmpadas devem ficar acessas, além de 

proporcionar, com a utilização do Arduino, uma integração rápida e de um custo benefício 

satisfatório ao projeto. 
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3 METODOLOGIA 

 

O termo metodologia, segundo Andrade (2007), referencia o conjunto de métodos e 

técnicas empregados no desenvolvimento de cada etapa da pesquisa. Isto posto, este capítulo 

apresenta detalhadamente o processo de desenvolvimento deste trabalho. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

O trabalho proposto é classificado, tendo em vista os objetivos, como uma pesquisa de 

cunho descritivo; segundo Gil (2006), este tipo de pesquisa tem como objetivo familiarizar-se 

com o objeto de estudo para o seu aprimoramento ou a criação de novos conceitos, 

contribuindo para proporcionar uma nova visão sobre o objeto de estudo abordado. Isto posto, 

será desenvolvido uma versão inicial do sistema de automação, com o propósito de 

proporcionar segurança e interatividade com os equipamentos eletrônicos residenciais. 

Seguem-se, para isso, ideias já existentes, aplicando-as de forma revisada e direcionada ao 

escopo do presente projeto. 

 

3.2 FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS 

 

Visando a execução do trabalho de forma bem sucedida, foi necessário pesquisar e 

utilizar algumas ferramentas e tecnologias essenciais e que irão fornecer maior controle das 

atividades realizadas. Abaixo serão apresentadas as ferramentas e tecnologias utilizadas e o 

propósito de cada uma delas. 

 

3.2.1 Arduino 

 

Para o desenvolvimento do sistema proposto foram utilizadas duas placas Arduino 

diferentes: O Arduino Mega 2560 R3, ilustrado na Figura 02, escolhido pelo fato desta placa 

Arduino ter um alto poder de processamento, possuir um número maior de portas digitais que 

serão usadas para o acionamento das lâmpadas do sistema de iluminação no módulo ethernet 

e o Arduino Uno, ilustrado na Figura 03, escolhido pelo custo beneficio que oferece e no 

projeto será utilizado como base para o desenvolvimento do módulo de reconhecimento de 

voz. 
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Figura 02 - Arduino Mega 2560 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

Figura 03 - Arduino Uno 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

3.2.2 Shields 

 

A plataforma Arduino permite a conexão com módulos adicionais, denominados 

shields, ou escudos em português, que acrescentam novas funcionalidades à placa. No sistema 

proposto foram utilizados os shields: Ethernet shield wiznet W5100 R3 e o EasyVR shield 2.0 

que serão abordados em seguida. 

 

3.2.2.1 Ethernet shield 

 

 O Ethernet shield wiznet W5100 R3, ilustrado na Figura 04, é um shield que permite a 

placa Arduino conectar-se a internet através de um cabo RJ45. Segundo Evans, Noble e 

Hochenbaum (2013) o Ethernet shield Wiznet W5100 R3 é capaz de trabalhar com protocolos 

“Transmission Control Protocol” (TCP) e “User Datagram Protocol” (UDP), tem velocidade 

de conexão de 10/100 Mbps e possui buffer interno de 16 KB, além de possuir 

compatibilidade com o Arduino Mega 2560, o que não existia nas versões anteriores do 

shield. 
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Figura 04 - Ethernet shield wiznet W5100 R3 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

3.2.2.2 EasyVR shield 

 

No sistema proposto o EasyVR shield ver 2.0, ilustrado na Figura 05, que possibilita 

ao Arduino a capacidade de reconhecimento de voz, foi utilizado com o objetivo de adicionar 

versatilidade, robustez e comodidade ao sistema idealizado, permitindo ao usuário o controle 

do sistema multimídia através de comandos de voz.  

Figura 05 - EasyVR shield ver. 2.0 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Segundo especificações dos fabricantes, o EasyVR shield 2.0 suporta até 32 comandos 

de voz em qualquer linguagem e 28 comandos básicos de fábrica (em Inglês, Italiano, 

Japones, Alemão, Espanhol e Frances); possui conectores adicionais para entrada de 

microfone, uma saída para auto falante de 8 Ohn e uma saída de áudio no formato P2 fêmea. 

Assim como o Ethernet shield, o EasyVR shield conecta-se a placa Arduino através de pinos 

extensores que mantêm o layout base do Arduino intacto permitindo que outros escudos 

possam ser conectados sobre ele ( EASYVR, 2015). 
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3.2.3 Módulos 

 

No Arduino Mega 2560 R3, em suas portas de saída, é fornecido uma corrente 

contínua de 40 miliampere (mA), entretanto muitos componentes utilizam uma corrente de 

alimentação superior ao fornecido pelo Arduino. Para acionar estes componentes é necessário 

dimensionar um circuito de proteção utilizando transistores, diodos e outros componentes 

eletrônicos para proteger o Arduino de sobrecargas, tornando o sistema confiável e robusto. 

Com o objetivo de tornar estes circuitos de proteções mais minimalistas e de fácil utilização, 

diversas empresas começaram a produzir placas, denominadas módulos, que integram todos 

estes componentes (EVANS; NOBLE; HOCHENBAUM,2013). 

 

3.2.3.1 Módulo Relé 

 

No sistema proposto, foi utilizado o módulo Relé 5 Volts (V) com 8 canais, ilustrado 

na Figura 06, este módulo possibilita o acionamento de cargas com até 220V Alternating 

Current (AC) e 10 Ampere (A) como lâmpadas, motores e outros equipamentos eletrônicos 

e/ou 30V DC e 10 A; este módulo possui todo o circuito de proteção integrado, sendo 

necessário somente interligá-lo às portas de saída do Arduino para controlar os relés. Neste 

projeto este módulo foi utilizado para o acionamento, de forma segura, das lâmpadas do 

sistema de iluminação. 

Figura 06 - Módulo Relé 5 V com 8 canais 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

3.2.3.2 Módulo Infravermelho 

 

No sistema proposto, o módulo infravermelho com um LED emissor e um LED 

receptor, com capacidade de envio e recebimento de sinais a uma distância de 5 metros, 
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conforme ilustra a Figura 07, foi utilizado para decodificar e enviar os sinais infravermelhos 

de controle para os equipamentos multimídia. 

Figura 07 - Módulo infravermelho 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

3.2.4 Roteador 

 

No sistema proposto foi utilizado o roteador da marca TPLink modelo TL-WDR4300 

N750, ilustrado na Figura 08. 

Figura 08 - Roteador TPLink modelo TL-WDR4300 N750 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Pelo fato do sistema possuir uma página HTML para controle do sistema de 

iluminação através da internet, surgiu a necessidade de armazenar os arquivos CSS, 

Javascript, HTML e as imagens utilizadas na página em um local seguro. 

Isso justifica a escolha do roteador apresentado anteriormente, um modelo que permite 

a instalação de softwares, como o servidor FTP, por exemplo, tornando possível armazenar 

todos os arquivos utilizados no sistema na rede local sem a necessidade de utilizar um 

servidor pago ou um outro microcomputador como servidor. 

Servidor FTP é um servidor que tem como objetivo fornecer, através de uma rede de 

computadores, um serviço de acesso para usuários a um disco rígido ou servidor de 

arquivos através do protocolo de transferência de arquivos File Transfer Protocol(FTP).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_r%C3%ADgido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_arquivos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_arquivos
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3.2.5 Página WEB 

 

Página Web é uma página na internet geralmente desenvolvida com linguagem de 

marcação de hipertexto como o HTML, que são interpretadas pelos navegadores e 

apresentadas ao usuário. As páginas podem apresentar informações em diferentes formatos e 

estilos com o uso do CSS, conter aplicações interativas com o uso da linguagem de 

programação Javascript, acessar bancos de dados com o uso da linguagem PHP, entre outras 

funcionalidades. Neste trabalho será utilizado o protocolo HTTP, a linguagem de marcação de 

hipertexto HTML, a linguagem de programação Javascript e o CSS que serão descritos a 

seguir para uma melhor compreensão do trabalho proposto (WEB, 2015). 

 

3.2.5.1 HTTP 

 

Como protocolo mais utilizado na troca de informações da internet, o HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol) efetua a comunicação transmitindo e recebendo arquivos em 

diversas linguagens. O canal de comunicação é estabelecido entre o software cliente, muitas 

vezes representado pelo navegador, e o servidor Web.  

Em síntese, este protocolo da camada de aplicação do modelo OSI (Open Systems 

Interconnection), estabelece uma conexão TCP (Transmission Control Protocol) por uma 

porta específica, e envia uma requisição da página padrão ao servidor Web. Essa requisição é 

então respondida com uma mensagem no formato HTML, que é então interpretada pelo 

navegador e apresentada ao usuário. Essa resposta contém cabeçalhos que permitem ao 

navegador identificar se a requisição foi um sucesso ou algum erro ocorreu (HTTP, 2015). 

 

3.2.5.2 HTML 

 

HTML é a sigla de HyperText Markup Language, que consiste em uma linguagem 

de marcação utilizada para desenvolvimento de páginas Web. Esta linguagem permite a 

criação de documentos que podem ser lidos em praticamente qualquer tipo de computador e 

transmitidos pela internet. No projeto proposto, esta linguagem foi utilizada para criação de 

uma página de controle do sistema de iluminação da residência automatizada (HTML, 2015). 
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3.2.5.3 Javascript 

 

JavaScript é uma linguagem de programação baseada em scripts que tem como 

funcionalidade ser executada no interior de programas ou de outra linguagem de 

programação. No sistema proposto foi utiliza para fornecer interatividade e efeitos á página 

HTML criada para controle do sistema de iluminação da residência automatizada 

(JAVASCRIPT, 2015). 

 

3.2.5.4 CSS 

 

Cascading Style Sheets (CSS) é uma especificação que define como os elementos que 

compõem uma página, um documento ou uma aplicação Web serão exibidos quando 

carregadas. No sistema proposto foi utilizada para formatação da página Web desenvolvida 

(CSS, 2015). 

 

3.3 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 

 

A automação idealizada neste trabalho foi nomeada "Automação Residencial: 

Gerenciamento Open-source com foco em Segurança” (ARGOS), em referência ao deus 

grego mitológico da segurança que possuía cem olhos e quando dormia mantinha cinquenta 

olhos abertos e cinquenta olhos fechados, estando sempre em constante vigília em alusão ao 

controle que o sistema dispõe a fornecer ao usuário. 

Visando uma aplicação que não fosse fortemente acoplada e que favorecesse 

manutenções, além de simplificar a codificação, o sistema foi desmembrado em dois módulos 

independentes, sendo eles o módulo de reconhecimento de voz (controle local) e o módulo 

Ethernet (controle remoto) que serão exemplificados nas seções 3.3.1 e 3.3.2 respectivamente 

e estão demonstrados na Figura 09. 

Figura 09 – Sistemas desenvolvidos 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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 No desenvolvimento de ambos os módulos foram utilizados a IDE do Arduino na 

versão 1.0.6 e o ciclo de desenvolvimento especifico para a plataforma Arduino demonstrado 

na Figura 10, onde inicialmente foi desenvolvida a codificação do módulo, verificado erros 

através da compilação, reeditado o código caso existam erros, ou executado o uploading para 

a plataforma Arduino caso não existam e, por fim, foi executada a aplicação para verificar se 

os objetivos estabelecidos foram atendidos; caso os objetivos estabelecidos não foram 

satisfeitos será refeito todo o processo em um ciclo contínuo até que todos os objetivos sejam 

satisfeitos. 

Figura 10 - Ciclo de desenvolvimento do código no Arduino 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

3.3.1 Módulo de reconhecimento de voz 

 

No desenvolvimento do módulo de reconhecimento de voz, utilizou-se como 

componentes, um Arduino Uno, um Shield Easyvr ver 2.0, um Buzzer e um módulo 

infravermelho conectado de acordo com a Tabela 03 e representados nas Figuras 11 e 12. Os 

equipamentos multimídias controlados neste projeto foram uma televisão LED Full HD e um 

receptor de TV a cabo, entretanto o sistema dispõe de meios para controlar diversos 

equipamentos, tendo como requisito somente o fato de poderem ser controlados através de 

comandos infravermelhos (controle remoto). 

Figura 11 - Módulo de reconhecimento de voz 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Tabela 03 - Portas utilizadas no módulo de reconhecimento de voz 

Número Nome Pino utilizado 

01 EasyVR (funcionando/ codificação) 5V, 3,3V GND, Reset, P10, P11 

02 EasyVR (Gravação de comandos) 5V, 3,3V GND, Reset, P1, P2 

03 IR (decodificador) 5V, GND, P13 

04 IR (Emissor) 5V, P3 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Figura 12 - Modelagem do módulo de reconhecimento de voz 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Primeiramente foi necessário decodificar os códigos infravermelhos dos equipamentos 

eletroeletrônicos que serão controlados pelo módulo de reconhecimento de voz. Este 

procedimento foi executado utilizando o código “IRrecord” fornecido pela biblioteca 

“IRremote.h” (IRREMOT, 2015) sendo gerados os códigos infravermelhos apresentados na 

Tabela 04. 

 
Tabela 04 - Códigos infravermelhos utilizados 

Número Código IR Função executada 

01 E0E040BF Ligar / Desliga televisão 

02 EF3AC5 Ligar / Desliga receptor digital  

03 EF7887 Liga / Desliga modo Mudo (Receptor) 

04 E0E01DE2 Liga / Desliga modo futebol da TV 

05 EF2AD5 Canal 0 (Receptor) 

06 EF02FD Canal 1 (Receptor) 

07 EFC03F Canal 2 (Receptor) 

08 EF40BF Canal 3 (Receptor) 

09 EF48B7 Canal 4 (Receptor) 

10 EF6897 Canal 5 (Receptor) 

11 EF58A7 Canal 6 (Receptor) 

12 EFC837 Canal 7 (Receptor) 

13 EFE817 Canal 8 (Receptor) 

14 EFD827 Canal 9 (Receptor) 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Em seguida foi necessário instalar o software "EasyVR commander" na versão 

3.7.25.0, fornecido pela fabricante do shield EasyVR ( EASYVR, 2015) que permite o 

controle das funções do shield, como gravação e edição dos comandos de voz e senhas 

utilizadas. Com o programa instalado foram gravados e enviados para o módulo todos os 

comandos de voz utilizados no sistema, comandos estes que estão representados na tabela 05. 

 
Tabela 05 - Comandos de voz utilizados 

N° Cód. Comando de voz Função executada 

01 G16 ARGOS Habilita o módulo a reconhecer outros comandos 

(palavra chave). 

02 G16 PALMAS Ao bater palmas o módulo inicializa no sistema 

multimídia e coloca os equipamentos em modo mudo 

para evitar ruídos no reconhecimento dos comandos de 

voz expressados (palavra chave).   

03 G01 FOX Muda o receptor para o canal FOX. 

04 G01 ESPN Muda o receptor para o canal ESPN. 

05 G01 COMBAT Muda o receptor para o canal COMBAT. 

06 G01 OFF Muda o receptor para o canal OFF. 

07 G01 BANDNEWS Muda o receptor para o canal BANDNEWS. 

08 G01 DISCOVERY Muda o receptor para o canal DISCOVERY. 

09 G01 WOOHOO Muda o receptor para o canal WOOHOO. 

10 G01 SPACE Muda o receptor para o canal SPACE. 

11 G01 ACTION Muda o receptor para o canal TELECINE ACTION. 

12 G01 TNT Muda o receptor para o canal TNT 

13 G01 FUTEBOL Habilita/desabilita o modo futebol na televisão. 

14 G01 SOM Habilita o som dos aparelhos multimídia; por mensagem 

sonora informa o procedimento para controlar 

novamente o sistema e por fim finaliza o módulo 

colocando-o em hibernação. 

15 G01 DESLIGAR Desliga os aparelhos multimídia e finaliza o módulo 

colocando-o em hibernação. 

16 G02 FINALIZAR Finaliza o recebimento de comandos e coloca o módulo 

em modo de hibernação. 

17 G02 MULTIMIDIA Habilita o controle do sistema multimídia ligando os 

equipamentos e colocando-os em modo mudo. 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Em continuidade, foi iniciado o desenvolvimento da codificação do módulo sendo 

usado as bibliotecas “IRremote.h” (IRREMOT, 2015) que implementa funções de controle da 

tecnologia infravermelho e a “EasyVR.h” (EASYVR, 2015) que implementa funções para o 

controle dos recursos do shield EasyVR. A codificação do módulo foi dividida em três grupos 

de comandos sendo eles: comando para acionamento do sistema multimídia, comandos para o 

controle do sistema multimídia e comandos de desbloqueio do módulo representados pelo 

código G02 (acionamento), G01 (favoritos) e G16 (senhas de acesso) do campo “cód.” da 
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Tabela 05; trechos da codificação utilizada neste módulo são apresentados no Apêndice A 

deste documento. 

A palavra "ARGOS", número 01 da Tabela 05, foi definida como palavra chave que 

funciona como senha para o desbloqueio do modo de hibernação, habilitando os comandos do 

sistema multimídia, representados pelos números de 03 a 16 da Tabela 05. Ao executar a 

palavra chave “MULTIMÍDIA” o módulo envia os comandos infravermelho 01, 02 e 03 da 

Tabela 04 para ligar e colocar em modo mudo os equipamentos eletrônicos controlados neste 

projeto, habilitando em seguida os outros comandos do sistema multimídia representados 

pelos números de 3 a 15 da Tabela 05. 

Todos os comandos do sistema multimídia, ao serem executados, irão enviar os 

comandos infravermelhos da Tabela 04 para controlar os equipamentos multimídias; por 

exemplo: ao falar a palavra chave “FOX”, comando 03 da Tabela 05, o módulo de 

reconhecimento de voz irá enviar os comandos infravermelhos de números 10 e 13 da tabela 

04 para o receptor mudando assim o canal para o numero 58 que corresponde ao canal “Fox” 

no receptor utilizado. Ao falar a palavra chave "SOM", número 14 da Tabela 05, após ter 

executado o comando multimídia, o sistema habilita o som dos equipamentos colocando o 

módulo em hibernação em seguida.  

 Com os equipamentos multimídias ligados o reconhecimento de voz fica prejudicado 

devido ao excesso de ruído gerado no ambiente, como forma de contornar esta dificuldade foi 

implementada a função de bater palmas, comando número 02 da Tabela 05, para iniciar o 

módulo de reconhecimento de voz. Ao executar este comando o módulo de reconhecimento 

de voz é desbloqueado e caso os equipamentos multimídia já tenham sido ligados o módulo 

os coloca em modo mudo visando um melhor reconhecimento dos comandos a serem 

executados; caso o sistema multimídia não tenha sido iniciado ele inicializa o módulo assim 

como a palavra chave “ARGOS” faz. 

Tendo em vista que o sistema não dispõe de mecanismos para demonstrar ao usuário 

quais os comandos de voz estão disponíveis para uso, neste projeto foram utilizados somente 

quinze comandos de voz dos trinta e dois disponíveis para o módulo EasyVR, entretanto nada 

impede que todos os trinta e dois comandos sejam gravados se houver necessidade. 

 

3.3.2 Módulo Ethernet  

 

No desenvolvimento deste módulo utilizou-se como componente um Arduino Mega 

2560 R3, um ethernet shield, um módulo relé, um roteador, cabos, conectores e interruptores 
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paralelos (esquema Three way) sistema apresentado da Figura 13, conectado de acordo com a 

Tabela 06 e Figura 14.   

Figura 13 - Módulo Ethernet  

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Tabela 06 - Portas utilizadas no módulo Ethernet  

Número Nome Pino utilizado 

01 Ethernet shield Reset, ICSP, 3,3V, 5V, GND, P10, P11, P12, P13 

02 Módulo relê 5V, GND, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21  

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Figura 14 - Modelagem do módulo Ethernet  

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Com o intuito de não alterar demasiadamente o projeto elétrico residencial, obrigando 

o usuário utilizar somente a automação residencial proposta neste trabalho como forma de 

gerenciar o sistema de iluminação residencial, tornando este trabalho inviável e infringindo o 

objetivo da comodidade e baixo custo almejados, optou-se por utilizar o esquema de ligação 
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de interruptores para acionamento de cargas de dois pontos diferente denominado Three way 

(THREE WAY, 2015), ilustrado na figura 15. 

Figura 15 - Esquema three way padrão 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

  

Neste trabalho foi desenvolvida uma adaptação ao esquema three way padrão, onde no 

lugar de um dos interruptores manuais foi colocado um relé que executa a função de um 

interruptor eletrônico, que será gerenciado pela página Web. A figura 16 demonstra o 

esquema utilizado neste módulo. 

Figura 16 - Sistema three way utilizado no módulo 

 

 Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

3.3.2.1 Página Web 

 

Com a parte física do módulo montada, foi iniciado o desenvolvimento da página Web 

e, concomitantemente, a programação geral do módulo que constitui a parte lógica. Com o 

objetivo de melhor definir as posições de cada botão e informações das páginas Web 

idealizadas, foram desenvolvidos protótipos demonstradas nas figuras 17, 18 e 19. 
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Figura 17 - Protótipo da página Web de login 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

Figura 18 - Protótipo da página Web de controle do sistema de iluminação 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Figura 19 - Protótipo da página Web do menu lateral

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Com uma visão mais clara e objetiva fornecida pelos protótipos, foi iniciado o 

desenvolvimento das interfaces definitivas do módulo que, ao final do processo, gerou as 

interfaces apresentadas nas Figuras 20 e 21.  

Figura 20 - Interface da página Web de login 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Figura 21 - Interface da página Web de controle do sistema de iluminação 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 

A página Web foi desenvolvida utilizando o tema “Stylish Portifolio” do framework 

Bootstrap (BOOTSTRAP, 2015) com o objetivo de fornecer à página idealizada um estilo 

minimalista, assim como torná-la compatível com as diversas plataformas disponíveis no 

mercado como smartphones, tablets, microcomputadores, etc. 

 

3.3.2.2 Integração do HTML com o Arduino 

 

Com as páginas de controle do sistema já desenvolvidas foi iniciado o 

desenvolvimento da codificação do módulo ethernet, visando uma integração entre as páginas 

desenvolvidas e o código Arduino. Para isto foram utilizadas as bibliotecas nativas na IDE do 

Arduino “SPI.h” e “Ethernet.h”, que implementam funções de controle dos recursos do 

ethernet shield, tais como definição do endereço MAC, do IP utilizado, do GATEWAY, da 

máscara de rede, da porta de acesso, entre outros recursos relevantes ao funcionamento do 

módulo, como demonstrado na Figura 22 e conforme trechos da codificação utilizada neste 

módulo apresentados no Apêndice B deste documento. 
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Figura 22 - Configuração do Arduino com dados de rede 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Os arquivos HTML gerados com o desenvolvimento das páginas Web foram 

integrados com sucesso juntamente com a programação do Arduino e gravadas na memória 

deste componente como demonstrado na Figura 23. 
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Figura 23 - Integração do HTML com o Arduino 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

3.3.2.3 Servidor FTP 

 

Foi utilizado neste projeto o roteador da marca TPLink modelo TL-WDR4300 com o 

firmware OpenWRT (FIRMWARE, 2015) e o pacote de serviços do servidor FTP instalados, 

ferramentas que permitem ao roteador funcionar como um servidor de arquivos; tal medida 
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foi necessária tendo em vista que com o desenvolvimento da página Web foram gerados 

diversos arquivos, tais como imagens, arquivos Javascript, arquivos CSS e arquivos de 

configuração do bootstrap, que necessitaram ser armazenados e disponibilizados ao cliente 

todas as vezes que a página fosse requisitada. Com a utilização deste procedimento tais 

arquivos poderão ser armazenados localmente tornando o sistema mais confiável e imune a 

variações de rede. 

Para o acesso ao servidor FTP foi utilizado o programa FileZila (FILEZILA, 2015) 

que permitiu carregar todos os arquivos necessários à memória do roteador dentro da pasta 

denominada “WWW/bootstrap” como demonstrado na Figura 24. 

Figura 24 - Transferência de arquivos utilizando o FileZila 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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3.3.2.4 Acesso remoto ao sistema 

 

Para o acesso remoto ao sistema foi necessário configurar o roteador, liberar a porta 

que foi configurada para acessar o módulo Ethernet e redirecioná-la para o IP de acesso ao 

módulo, para que toda requisição que chegue pela porta pré-configurada (Figura 22), seja 

redirecionada para o módulo Ethernet, como demonstrado na Figura 25; caso o firewall do 

provedor de internet da residência barre o acesso externo será necessário solicitar ao provedor 

a liberação do IP para acesso externo. 

Figura 25 - Redirecionamento de porta no roteador 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

A porta de acesso que foi redirecionada assim como o IP e endereço Mac do módulo 

são configurados na programação gravada no Arduino, podendo ser alterados de acordo com a 

necessidade do usuário a qualquer tempo, entretanto as alterações deverão ser replicadas 

também na liberação e no redirecionamento de portas do roteador para que o sistema 

funcione. 
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4 INSTALAÇÃO E TESTES DO SISTEMA 

 

O sistema foi instalado em ambiente real disposto conforme a Figura 26, em termos de 

localização dos módulos no ambiente. O sistema permaneceu em testes por um período de 24 

horas por dia, durante sete dias; controlando o sistema de iluminação de uma sala de estar e 

seus equipamentos multimídia, assim como as lâmpadas da varanda, garagem e área de 

serviços totalizando oito lâmpadas. 

Figura 26 - Disposiçao dos módulos em ambiente real 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 Na sessão 4.1 são apresentados os testes realizados com o módulo de reconhecimento 

de voz e na sessão 4.2 os testes realizados com o módulo ethernet. 
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4.1 TESTES COM O MÓDULO DE RECONHECIMENTO DE VOZ 

 

O módulo de reconhecimento de voz foi testado em diferentes distâncias tanto do 

módulo em relação aos equipamentos controlados, quanto do usuário em relação ao módulo; 

tendo conseguido um alcance ideal de captação dos comandos a uma distância de 5 metros, 

sendo 3,5 metros do módulo de reconhecimento de voz em relação aos equipamentos 

controlados e 1,5 metros do usuário em relação ao módulo de reconhecimento de voz; acima 

desta distância os comandos de voz não são bem interpretados e, por diversas vezes, não 

foram executados. 

 

4.2 TESTES COM O MÓDULO ETHERNET 

 

O módulo ethernet, por sua vez foi acessado de diversos equipamentos como, por 

exemplo, microcomputadores, smartphones e tablets e em todas as plataformas apresentou 

desempenho satisfatório, adaptando-se aos diferentes tamanhos de tela e resoluções. 

Para o acesso a página de controle o usuário deverá digitar, em qualquer navegador, o 

número IP de sua residência seguido da porta configurada na programação e redirecionada no 

roteador, separados por “dois pontos”, como por exemplo: 177.155.70.10:80. Ao acessar o IP 

externamente, quando a requisição chegar ao roteador da residência na porta configurada, o 

roteador irá redirecionar o pedido para o IP do módulo Ethernet sendo apresentada a página 

Web de Login (Figura 20), em seguida o usuário cadastrado deverá entrar com o “usuário” e 

“senha” previamente configurados na codificação, caso os dados estejam corretos o módulo 

carrega a página de controle do sistema de iluminação (Figura 21) e habilita o Logout do 

sistema. 

O sistema mostrou-se estável durante todo o período de teste, estando operante a todo 

o momento que foi requisitado, constatando somente um atraso de 4 a 7 segundos, 

dependendo do equipamento utilizado para acessar o sistema, entretanto este atraso já era 

previsível, tendo em vista à variação e qualidade da internet na região. 

 

4.3 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Após a implantação do sistema em ambiente real, pode-se verificar a grande 

relevância deste projeto para o contexto regional, tudo isto com baixo custo, como 
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demonstrado na Tabela 07, que apresenta os custos deste projeto em comparação a um 

orçamento de um projeto semelhante ao executado realizado na empresa Griffe (Griffe, 2015). 

 
Tabela 07 - Tabela de gastos do projeto 

Numero Equipamento Valor Empresa Griffe  

01 Arduino Uno R$ 37,89 R$ 00,00  

02 Arduino Mega2560 R$ 66,90 R$ 00,00  

03 EasyVr 2.0 shield R$ 259,00 R$ 00,00  

04 Ethernet shield R$ 41,00 R$ 00,00  

05 Módulo IR R$ 6,99 R$ 00,00  

06 Roteador N 750 R$ 259,00 R$ 00,00  

07 Interruptores paralelos R$ 25,00 R$ 00,00  

08 Cabos e conectores R$ 10,00 R$ 00,00  

09 Equipamentos da empresa Griffe R$ 00,00 R$2.999,00  

10 Manutenção do sistema xxx xxx  

Total R$695,78 R$2.999,00  

Fonte: Elaborada pelos autores com base em dados do mercado 

 

Tendo como base a Tabela 07 podemos verificar uma diferença entre os valores de 

custo de 76,8% favoráveis à aplicação idealizada neste trabalho; desconsiderando os gastos 

com manutenção do sistema que se computados aumentariam ainda mais esta porcentagem, 

pois no caso da empresa Griffe os gastos com manutenções do sistema são mensais, variam de 

acordo com a quantidade de equipamentos instalados e com a distância da residência do 

cliente em relação à empresa; enquanto o sistema proposto neste trabalho não tem custo fixo 

com manutenção, podendo ocorrer, esporadicamente, a necessidade de trocar algum 

componente.  



42 
 

5 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foi desenvolvida uma automação residencial utilizando componentes 

open-source, com foco na segurança residencial; automação esta que foi executada neste 

trabalho tendo atingido todos os objetivos propostos e que se apresenta na atualidade como 

uma tendência nos ambientes domésticos.  

Isto posto, este projeto vem contribuir de duas formas diferentes ao meio acadêmico 

e cultural: a primeira delas é o projeto em funcionamento, que servirá para facilitar a interação 

entre os usuários e suas respectivas residências e contribuir com segurança residencial 

visando a diminuição dos furtos a residência; a segunda refere-se à este trabalho no qual estão 

registrados todos os procedimentos necessários para o desenvolvimento do projeto, bem como 

a apresentação das etapas, testes e os resultados obtidos, que poderão servir como objeto de 

pesquisa ou comparação para outros estudos que tenham o mesmo foco estabelecido, além de 

contribuir com a comunidade de desenvolvimento Arduino. 

Como forma de aprimorar o que foi desenvolvido e com base nas dificuldades 

encontradas durante o desenvolvimento deste trabalho, sugere-se, como trabalhos futuros: o 

aprimoramento das funcionalidades do sistema, como por exemplo: o desenvolvimento de 

uma interface mais interativa ao usuário na qual os comandos do módulo de reconhecimento 

de voz possam ficar visualmente disponíveis ao usuário; a implementação de novas 

funcionalidades ao sistema como câmeras de segurança e sensores capazes de identificar 

irregularidades tais como sensores de fumaça, sensores de gás, sensores de movimento, etc.; 

instalação de um servidor DNS e, por fim, o desenvolvimento de uma comunicação entre o 

módulo Ethernet e o módulo de reconhecimento de voz, visando o controle do sistema de 

iluminação também por comandos de voz. 
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APÊNDICE A – TRECHOS DO CÓDIGO INSERIDO NO ARDUINO DO 

MÓDULO DE RECONHECIMENTO DE VOZ 

     

#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100 

#include "Arduino.h" 

#include "Platform.h" 

#include "SoftwareSerial.h" 

#ifndef CDC_ENABLED 

SoftwareSerial port(12,13); 

#else 

#define port Serial1 

#endif 

#else  

#include "WProgram.h" 

#include "NewSoftSerial.h" 

NewSoftSerial port(12,13); 

#endif 

#include "EasyVR.h" 

 

EasyVR easyvr(port); 

 

//Grupos e Comando usados 

enum Groups{ 

GROUP_1  = 1,//SISTEMA MULTIMIDIA. 

GROUP_2  = 2,//SISTEMA MULTIMIDIA. 

GROUP_16 = 16,//PALAVRAS CHAVE. 

}; 

enum Group1 { 

G1_MULTIMIDIA = 0, 

G1_FINALIZAR = 1, 

}; 

enum Group2 { 

G2_FOX = 0, 

G2_ESPN = 1, 

G2_COMBAT = 2, 

G2_OFF = 3, 

… 

}; 

enum Group16{ 

G16_ARGOS = 0, 
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G16_PALMAS = 1, 

}; 

EasyVRBridge bridge; 

int8_t group, idx; 

 

//////////////////////////////////////////////////VARIAVEIS DE CONTROLE IR/////////////////////////////////////////// 

#include <IRremote.h>//BIBLIOTECA IR 

IRsend irsend;  

/////////////////////////////////VARIAVEIS DE CONTROLE DO MODO MULTIMIDIA//////////////////////// 

boolean ligado=false;//variável de controle do sistema multimídia 

  

//****************************************************************************************// 

void setup(){ 

… 

if (bridge.check()){ 

… 

   bridge.loop(0, 1, 12, 13); 

} 

Serial.begin(9600); 

Serial.println("Ponte nao inicializada!"); 

#else if (bridge.check())  { 

     port.begin(9600); 

    ..... 

} 

Serial.println("Conecçao abortada!"); 

… 

port.begin(9600); 

while (!easyvr.detect()) { 

    Serial.println("EasyVR não detectada!"); 

     delay(1000); 

} 

 

… 

Serial.println("EasyVR detectada!"); 

… 

group = 16; //GRUPO QUE IRA INICIAR O RECONHECIMENTO DE VOZ; 

} 

void action(); 

void loop(){ 

… 
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Serial.print("Diga um comando do grupo: "); 

Serial.println(group); 

… 

easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // LED DESLIGADO 

… 

if (idx >= 0){ 

… 

     if (easyvr.dumpCommand(group, idx, name, train)) { 

        Serial.print(" = "); 

       Serial.println(name); 

     }else 

       Serial.println(); 

      easyvr.playSound(0, EasyVR::VOL_FULL);//emite um som semelhante a um bip 

action(); 

  }else{ 

     if (easyvr.isTimeout()) 

      Serial.println("TEMPO ESGOTADO, TENTE NOVAMENTE..."); 

     int16_t err = easyvr.getError(); 

     if (err >= 0){ 

        Serial.print("Error "); 

        Serial.println(err, HEX); 

     } 

  } 

} 

void action(){ 

switch (group) { 

case GROUP_1: 

         switch (idx){ 

          case G1_MULTIMIDIA: 

               … 

               else{ 

                   .... 

                   irsend.sendNEC(0xEF3AC5, 32);//LIGAR RECEPTOR 

                   delay(200); 

                   irsend.sendNEC(0xE0E040BF, 32);//LIGAR TC 

                   delay(10000);//TEMPO PARA LIGAR 

                   irsend.sendNEC(0xEF7887, 32);//COLOCA EM MUDO 

                   group = GROUP_2; 

                   break; 

               } 
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          case G1_FINALIZAR: 

               group = GROUP_16; 

               break; 

     } 

     break; 

     case GROUP_2: 

         switch (idx) { 

              case G2_FOX://58 

                  delay(200); 

                  irsend.sendNEC(0xEF6897, 32);delay(200);//NUMERO 5 

                  irsend.sendNEC(0xEFE817, 32);//NUMERO 8 

                  break; 

              case G2_ESPN://52 

                  delay(200); 

              irsend.sendNEC(0xEF6897, 32);delay(200);//NUMERO 5 

              irsend.sendNEC(0xEFC03F, 32);//NUMERO 2 

              break; 

              case G2_COMBAT://28 

              delay(200); 

              irsend.sendNEC(0xEFC03F, 32);delay(200);//NUMERO 2 

              irsend.sendNEC(0xEFE817, 32);//NUMERO 8 

                  break; 

              case G2_OFF://113 

                  delay(200); 

                  irsend.sendNEC(0xEF02FD, 32);delay(200);//NUMERO 1 

                  irsend.sendNEC(0xEF02FD, 32);delay(200);//NUMERO 1 

                  irsend.sendNEC(0xEF40BF, 32);//NUMERO 3 

                  break; 

              case G2_BANDNEWS://11 

                  delay(200); 

                  irsend.sendNEC(0xEF02FD, 32);delay(200);//NUMERO 1 

                  irsend.sendNEC(0xEF02FD, 32);//NUMERO 1 

                 break; 

              case G2_DISCOVERY://32 

                  delay(200); 

                  irsend.sendNEC(0xEF40BF, 32);delay(200);//NUMERO 3 

                  irsend.sendNEC(0xEFC03F, 32);//NUMERO 2 

                  break; 

              case G2_WOOHOO://210 

                   delay(200); 
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                   irsend.sendNEC(0xEFC03F, 32);delay(200);//NUMERO 2 

                   irsend.sendNEC(0xEF02FD, 32);delay(200);//NUMERO 1 

                   irsend.sendNEC(0xEF2AD5, 32);//NUMERO 0 

                   break; 

              case G2_SPACE://146 

                   delay(200); 

                   irsend.sendNEC(0xEF02FD, 32);delay(200);//NUMERO 1 

                   irsend.sendNEC(0xEF48B7, 32);delay(200);//NUMERO 4 

                   irsend.sendNEC(0xEF58A7, 32);//NUMERO 6 

                   break; 

              case G2_ACTION://160 

                   delay(200); 

                   irsend.sendNEC(0xEF02FD, 32);delay(200);//NUMERO 1 

                   irsend.sendNEC(0xEF58A7, 32);delay(200);//NUMERO 6 

                   irsend.sendNEC(0xEF2AD5, 32);//NUMERO 0 

                   break; 

              case G2_TNT://180 

                   delay(200); 

                   irsend.sendNEC(0xEF02FD, 32);delay(200);//NUMERO 1 

                   irsend.sendNEC(0xEFE817, 32);delay(200);//NUMERO 8 

                   irsend.sendNEC(0xEF2AD5, 32);//NUMERO 0 

                   break; 

              case G2_FUTEBOL: 

                   delay(200); 

                   irsend.sendNEC(0xE0E01DE2, 32);//HABILITA MODO FUTEBOL 

                   break; 

              case G2_SOM: 

                   easyvr.playSound(3,EasyVR::VOL_FULL); 

                   irsend.sendNEC(0xEF7887, 32);//HABILITA O SOM 

                   group = GROUP_16; 

                   break; 

              case G2_DESLIGAR: 

                   delay(200); 

                   ligado=false; 

                   irsend.sendNEC(0xEF3AC5, 32);//DESLIGAR RECEPTOR 

                   delay(200); 

                   irsend.sendNEC(0xE0E040BF, 32);//DESLIGAR TV 

                   group = GROUP_16; 

                   break; 

         } 
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         break; 

         case GROUP_16: 

         switch (idx) { 

              case G16_ARGOS: 

                              group = GROUP_1; 

                     break; 

              case G16_PALMAS: 

                     …. 

                          irsend.sendNEC(0xEF7887, 32);//COLOCA EM MUDO 

                          group = GROUP_2; 

                         break; 

                     …. 

                          group = GROUP_1; 

                          break; 

                     } 

       } 

       break; 

} 

} 
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APÊNDICE B – TRECHOS DO CÓDIGO INSERIDO NO ARDUINO DO 

MÓDULO ETHERNET 

 

#include <SPI.h> 

#include <Ethernet.h> 

 

//VARIAVEIS DE CONTROLE DO ETHERNET SHIELD 

 

byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x9B, 0x36 }; 

byte ip[] = { 192, 168, 1, 99 }; 

byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 };  

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

EthernetServer server(80);  

 

//VARIAVEIS DE CONTROLE DO SISTEMA DE LIMUNINAÇAO 

int pin[8]; 

char* nome_pin[8]; 

int estado_pin[8]; 

.... 

.... 

//VARIAVEIS DE CONTROLE DO SISTEMA 

String controle="S"; 

boolean chave=false; 

String readString; 

..... 

..... 

void setup(){ 

//DEFININDO OS PINOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO. 

pin[0] = 14; pin[1] = 15; pin[2] = 16; pin[3] = 17; pin[4] = 18; pin[5] = 19; pin[6] = 20; pin[7] = 21; 

               

 //NOME DOS BOTOES. 

 nome_pin[0] = "QUARTO 1"; nome_pin[1] = "QUARTO 2"; nome_pin[2] = "SALA"; 

 nome_pin[3] = "GARAGEM"; nome_pin[4] = "VARANDA"; nome_pin[5] = "BANHEIRO"; 

 nome_pin[6] = "COZINHA"; nome_pin[7] = "PORTAO"; 

             

//ESTADO INICIAL DOS BOTOES DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO 0 -> desligado, 1 -> ligado 0. 

estado_pin[0] = 0; estado_pin[1] = 0; estado_pin[2] = 0; estado_pin[3] = 0; 

estado_pin[4] = 0; estado_pin[5] = 0; estado_pin[6] = 0; estado_pin[7] = 0; 
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//ESTIPULA OS BOTOES DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO COMO SAIDA.       

pinMode(pin[0], OUTPUT); pinMode(pin[1], OUTPUT); pinMode(pin[2], OUTPUT);  

pinMode(pin[3], OUTPUT); pinMode(pin[4], OUTPUT); pinMode(pin[5], OUTPUT); 

pinMode(pin[6], OUTPUT); pinMode(pin[7], OUTPUT);    

       

//INICIAR ETHERNET SHIELD 

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

server.begin(); 

} 

void loop(){ 

EthernetClient client = server.available();// CRIANDO UMA CONECÇAO COM O CLIENTE 

if (client) { 

…… 

            char c = client.read(); 

            //LER O PEDIDO CARACTER POR CARACTER 

            if (readString.length() < 100) { 

             readString += c; 

            } 

            if (c == '\n') { 

                char pesquisa[] = "?xx"; 

                for(int i=2 ; i <= 9 ; i++){ 

                .... 

                if(readString.indexOf(pesquisa) > 0){ 

                    digitalWrite(pin[i-2], HIGH);//ACIONA A PORTA DIGITAL[i] 

                    estado_pin[i-2] = 1;    

                } 

                pesquisa[1] = 'd'; 

                    if(readString.indexOf(pesquisa) > 0){//DESACIONA A PORTA DIGITAL[i] 

                    digitalWrite(pin[i-2], LOW); 

                    estado_pin[i-2] = 0;} 

            } 

if(readString.indexOf("?TCC/ARDUINO")>0){chave=true;controle="L";} //HABILITA A 

PÁGINA DE ILUMINAÇAO.(USUARIO=TCC; SENHA = ARDUINO) 

             if(chave==true){ 

                 if(readString.indexOf("?S")>0){controle="S";chave=false;}//DESABILITA A PÁGINA DE 

COMANDO. 

             if(readString.indexOf("?L")>0){controle="L";}//HABILITA A PÁGINA DE ILUMINAÇAO. 

           } 

           readString="";//LIMPA A STRING PARA RECEBER OS NOVOS CARACTERES. 

 

          client.println("<!DOCTYPE html>"); 
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          client.println("<head>"); 

          client.println("<meta charset='utf-8'>"); 

         … 

          client.println("<title>ARGOS</title>"); 

          client.println("<link rel='icon' type='image/png' 

href='http://192.168.1.1/bootstrap/img/pagina.png'/>"); 

          client.println("<link href='http://192.168.1.1/bootstrap/css/bootstrap.min.css' rel='stylesheet'>"); 

          client.println("<link href='http://192.168.1.1/bootstrap/css/stylish-portfolio.css' 

rel='stylesheet'>"); 

          client.println("<link href='http://192.168.1.1/bootstrap/font-awesome/css/font-awesome.min.css' 

rel='stylesheet' type='text/css'>"); 

          client.println("<script src='http://192.168.1.1/bootstrap/js/scriptArduino.js'></script>"); 

          client.println("</head>"); 

          If(controle=="S"){//ACESSO A PAGINA DE LOGIN NO SISTEMA. 

                client.println("<body >"); 

                client.println(" <header id='top' class='header'>"); 

   client.println("<div class='titulo'><strong> ARGOS - Automação Residencial: Gerenciamento 

Open-source com foco em Segurança</strong><br>"); 

                client.println("<div id='format'>"); 

                client.println("<form name='membros' action='javascript:logar()'> "); 

   client.println(" <table id='centro'> "); 

                client.println("<tr> <td><b>USUÁRIO:</b></td> "); 

                client.println("<td><input type='text' name='login' size='15' maxlength='15' 

onkeyup='lockaccess()'></td></tr><td class='blank'></td><tr> "); 

                client.println("<td><b>SENHA:</b></td>"); 

 client.println("<td><input type='password' name='senha' size='10' maxlength='10' 

onkeyup='lockaccess()'>&nbsp;&nbsp;<input type='submit' name='acesso' value='ok' disabled></td>"); 

              client.println("</tr>"); 

              client.println("</table>"); 

 client.println("</form> "); 

              client.println("</div></div></header>"); 

              client.println("<footer><div class='text-muted'><div class='col-lg-10 col-lg-offset-1 text-

center'><h4><strong>TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2015 SIN/121</strong>");//RODAPE DA 

PAGINA. 

              client.println("<hr class='small'><p class='text-muted'>Copyright &copy; ARGUS 

2015</p></div></div> </footer>"); 

 client.println("</body>"); 

              client.println("</html>"); 

        } 

        else if(controle=="L"){//ACESSO A PAGINA DE CONTROLE DE ILUMINAÇAO. 

               client.println("<body >"); 

               client.println("<a id='menu-toggle' href='#' class='btn btn-dark btn-lg toggle'><i class='fa fa-

bars'></i></a>"); 
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  client.println("<nav id='sidebar-wrapper'>"); 

               client.println("<ul class='sidebar-nav'>"); 

               client.println("<a id='menu-close' href='#' class='btn btn-light btn-lg pull-right toggle'><i 

class='fa fa-times'></i></a>"); 

  client.println(" <li class='sidebar-brand'><a href=''  onclick = $().click(); 

>ARGUS</a></li>"); 

               client.println("<li><a href='192.168.1.99/S' onclick ='Sair()'; >SAIR DO 

SISTEMA</a></li></ul></nav>"); 

 client.println("<header id='top' class='header'>"); 

              client.println("<div class='titulo'><strong>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO</strong><br>"); 

              client.println("<div style='display: inline-block; width: 40%;'>"); 

                for(int i=0;i<=7;i++){ 

                      client.print("<div 

id='porta");client.print(i+2);client.print("_estado'>");client.print(estado_pin[i]); client.println("</div>"); 

                      client.print("<div 

id='porta");client.print(i+2);client.print("_titulo'>");client.print(nome_pin[i]); client.println("</div>"); 

                      client.print("<div id='porta");client.print(i+2); client.println("_botao' style='position: 

relative;'></div>"); 

                      if(i==3){client.println("</div><div style='display: inline-block; width: 40%;'>");} 

                } 

                client.println("</div>"); 

                client.println("</div> </header>");//FECHAMENTO DA DIV CLASS TITULO. 

                client.println("<footer><div class='text-muted'><div class='col-lg-10 col-lg-offset-1 text-

center'><h4><strong>TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2015 SIN/121</strong>");//RODAPE DA 

PAGINA. 

                client.println("<hr class='small'><p class='text-muted'>Copyright &copy; ARGUS 

2015</p></div></div> </footer>"); 

                client.println("<script 

src='http://192.168.1.1/bootstrap/js/jquery.js'></script>");//BIBLIOTECA JQUERY. 

                client.println("<script>");//SCRIPT QUE FAZ O EFEITO NO MENU NA PAGINA. 

   client.println("$('#menu-toggle').click(function(e) { e.preventDefault();$('#sidebar-

wrapper').toggleClass('active');});"); 

                … 

                client.println("<script>VerificaEstado();</script>"); 

                client.println("</html>"); 

          } 

          delay(1); 

         ... 

       } 

      } 

    }   

} 

} 


