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RESUMO 

 

 

Mediante ao avanço tecnológico da eletrônica, informática e da telecomunicação, é 

normal que essa tecnologia esteja cada vez mais presente dentro de nossas residências. 

Reflexo desse desenvolvimento, a automação residencial surgiu com o objetivo de 

proporcionar comodidade, interatividade e praticidade aos seus usuários. A automação 

residencial vai muito além dos sistemas que promovem o conforto e praticidade, a 

segurança é uma vertente que vem ganhando cada vez mais espaço e interação com os 

sistemas de automação residencial. 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema de automação e supervisão 

residencial, com uma interface de comunicação sem fio e que seja gerenciado através de 

um software pelo usuário através da WEB, permitindo ser monitorado em tempo real através 

de um computador ou equipamento eletrônico que possua navegador de Internet. 

Serão descritas no trabalho todas as etapas do desenvolvimento do projeto, como a 

elaboração da fonte de alimentação, a interação com a plataforma Arduino, o circuito do 

microcontrolador responsável pelo controle dos dispositivos periféricos e o driver de controle 

dos sensores e atuadores. Também faz parte do projeto, o desenvolvimento do aplicativo 

responsável pelo gerenciamento e monitoramento do sistema. Ao término do projeto, 

deseja-se obter um sistema eficiente, que funcione de acordo com as características 

definidas e que apresente um desempenho capaz de torná-lo um produto comercialmente 

viável. 

 

 

Palavras-chave: Automação residencial. Arduino. Segurança residencial. Microcontrolador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

By the technological advancement of electronics, computer and telecommunication, it 

is normal that this technology is increasingly present in our homes. Reflecting this 

development, home automation has emerged in order to provide convenience, interactivity 

and practicality to its users. The home automation systems go far beyond that promotes 

comfort and convenience, security is an aspect that is gaining more space and interaction 

with home automation systems. 

The objective of this work is to develop a system of home automation and monitoring 

with a wireless communication interface and is managed through a software user through the 

web, allowing it to be monitored in real time by a computer or electronic equipment that has 

Internet browser. 

Work will be described in all stages of project development, such as the development 

of the power supply, the interaction with the Arduino platform, the microcontroller circuit 

responsible for control of peripheral devices and the driver control of the sensors and 

actuators. Also part of the project, the development of the application responsible for 

managing and monitoring the system. At the end of the project, we want to develop an 

effective system, operating in accordance with the defined characteristics and to present a 

performance can make it a commercially viable product. 

 

Keywords: Home automation. Arduino. Residential security. Microcontroller. 
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1   INTRODUÇÃO 
 

Em toda sua existência, o homem sempre teve a necessidade de desenvolver 

mecanismos e sistemas que tornassem as tarefas do dia-a-dia, mais práticas e eficientes de 

serem realizadas. Através deste princípio, o conceito de automação residencial foi criado 

para integrar equipamentos e dispositivos dentro de um único sistema centralizado, com um 

determinado grau de inteligência e podendo ser programado, permitindo o controle e 

supervisão de diversas tarefas de maneira automática. 

É muito comum relacionarmos a automação residencial com o conforto e a 

praticidade por ela proporcionada, mas além desses aspectos, a segurança é uma vertente 

que vem ganhando cada vez mais espaço e interação com os sistemas de automação 

residencial. Diante do problema da insegurança e violência, as pessoas estão em busca de 

sistemas com recursos voltados à segurança patrimonial, mas que também proporcione 

interatividade com o usuário. Através desse contexto, viu-se a importância em desenvolver 

um sistema de automação residencial, com ênfase na segurança e monitoramento em 

residências. 

O trabalho abordará o desenvolvimento de um sistema de automação residencial, 

cuja sua estrutura é desenvolvida sobre a plataforma Arduino, contando com um módulo de 

comunicação wireless, compatível com ele. O dispositivo será gerenciado através de um 

software pelo usuário através da WEB, permitindo ser monitorado em tempo real através de 

um computador ou qualquer equipamento eletrônico que possua um navegador de Internet, 

ou seja, de qualquer lugar que o usuário esteja, poderá monitorar sua residência e no caso 

de qualquer violação ao sistema, o mesmo será alertado em tempo real. O sistema utilizará 

sensores do tipo magnético e de presença para realização do monitoramento, além de 

realizar o controle de iluminação e do acesso através de fechadura eletrônica. 

A razão de utilizar uma interface de comunicação wi-fi se deve primeiramente ao 

suporte que a plataforma oferece no desenvolvimento de uma aplicação servidora web e 

também pela praticidade em sua instalação, uma vez que não utiliza cabeamento em sua 

comunicação. 

Ao término do projeto, deseja-se obter um sistema eficiente, que funcione de acordo 

com as características definidas e que apresente um desempenho capaz de torná-lo um 

produto comercialmente viável. 
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2   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Este capítulo descreve o princípio de funcionamento dos componentes utilizados no 

projeto, assim como algumas de suas características construtivas. 

O desenvolvimento do projeto foi dividido em diferentes estágios, até mesmo por se 

tratar de um sistema centralizado que possui diversas interconexões entre seus dispositivos 

de controle. Para descrever a estrutura do sistema, foi criado um diagrama que ilustra a 

relação entre os diferentes dispositivos. 

 

 

Figura 1 Estrutura do projeto (Fonte própria) 

 

O projeto é baseado em dois modelos de microcontroladores, a plataforma Arduino 

que se caracteriza por ter o hardware de fonte aberta e o microcontrolador PIC, responsável 

pela interface de controle. Por conta de o Arduino ter a maior parte dos seus pinos de I/O 

comprometidos pela comunicação com o módulo wi-fi, será utilizado no projeto. Outro 

modelo de microcontrolador da família PIC18, onde se comunicarão entre si através da 

interface serial, presente nos dois microcontroladores. 

 

2.1 Microcontrolador 
 

O Microcontrolador pode ser definido como um dispositivo eletrônico composto por 

processador, memória e interfaces de entrada e saída, projetado à realizar o controle de 

processos, operações lógicas e aritméticas. A principal característica do microcontrolador é 

de ter em um único dispositivo, uma unidade central de processamento que permite ser 

programada para executar funções específicas. 
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De acordo com Souza (2008), em uma única pastilha de silício encapsulada 

(popularmente chamada de Circuito Integrado ou CHIP), temos todos os componentes 

necessários ao controle de um processo, ou seja, o microcontrolador está provido 

internamente de memória de programa, memória de dados, portas de entrada e/ou saída 

paralela, timers, contadores, comunicação serial, Pulse With Modulation, conversores 

analógico-digitais, etc. 

O microcontrolador tornou-se um dispositivo amplamente utilizado na indústria de 

equipamentos eletrônicos, pois através de sua estrutura permite que os sistemas de controle 

e processamento funcionem de maneira autônoma. Outra fundamental característica que 

contribuiu para a popularidade dos microcontroladores é o fato da sua lógica de operação 

ser desenvolvida através de software, proporcionando a redução nos circuitos eletrônicos 

bem como a complexidade do hardware e o custo do projeto. 

 

2.1.1 Arquitetura dos Microcontroladores 
 

A arquitetura dos computadores e microcontroladores se divide entre dois modelos 

estruturais. São elas Von-Neumann e Harvard. 

John Von Neumann foi responsável por criar o conceito de programa armazenado e 

a principal característica para o desenvolvimento do seu modelo de computador, foi a 

introdução do conceito de memória, considerado o ponto de origem dos microcontroladores. 

Na arquitetura de Von Neumann, instruções e dados compartilham um único 

barramento interligado entre a memória e a unidade de controle. Os programas e os dados 

são carregados na memória temporariamente através de um dispositivo de entrada e em 

seguida processados pela unidade lógica e aritmética, após o processamento, os resultados 

são transferidos para uma unidade de saída, todo esse fluxo é administrado pela unidade de 

controle. 

Segundo Ricarte (1999), o modelo de Von Neumann é composto por três 

subsistemas básicos: Unidade de Processamento Central, memória principal e sistema de 

entrada e saída. A CPU, por sua vez, tem três blocos principais: unidade de controle (UC), 

unidade lógico-aritmética (ULA) e registradores, incluindo-se aí um registrador contador de 

programa (PC) que indica a posição da instrução a executar. 
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Figura 2 Arquitetura de Von Neumann [3] 

 

Considerada uma variante do modelo proposto por Neumann, a arquitetura de 

Harvard apresenta considerada evolução em relação à primeira por possuir dois 

barramentos, sendo um de memória de dados e outro de memória de instruções. 

De acordo com Ricarte (1990), a origem do termo vem dos computadores Mark I a 

Mark IV, desenvolvidos em Harvard, com memórias de dados e instruções separadas. 

A arquitetura Harvard foi desenvolvida por meio da necessidade de tornar os 

microcontroladores mais rápidos e dinâmicos. Souza (2008) enfatiza que esse tipo de 

arquitetura permite que enquanto uma instrução é executada, outra seja "buscada" na 

memória, tornando o processamento mais rápido. 

 

 

Figura 3 Arquitetura Harvard [3] 
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A arquitetura Harvard é encontrada nos microcontroladores PIC da fabricante 

Microchip Technology, geralmente constituídos por um barramento de dados de 8 bits e o 

barramento de instruções podendo ser de 12, 14 ou 16 bits, dependendo do modelo do 

microcontrolador. 

 

2.1.2 Arquitetura CISC e RISC 
 

A arquitetura dos processadores CISC (Complex Instruction Set Computer) se 

originou no início dos anos 70 onde os compiladores possuíam recursos limitados, pois as 

memórias eram lentas e tinha um alto custo, limitando o tamanho dos códigos. Seu objetivo 

foi transferir a complexidade do software para o hardware, facilitando a programação dos 

sistemas. 

A arquitetura CISC se caracteriza por ter instruções mais complexas, com a 

finalidade de diminuir o número de instruções que os programas necessitam para serem 

implementados, porém essa estratégia fez com que o número de ciclos de máquina 

aumentasse, assim como o tempo de ciclo. 

Na arquitetura RISC (Redudec Instruction Set Computer) houve uma otimização no 

tempo médio de execução das instruções de máquina, assim como o número de ciclos por 

instruções que também diminuiu, mas por outro lado o número de instruções executadas 

pelo programa aumentou. 

De acordo com Souza (2005), a exemplo dos microcontroladores PIC que utilizam a 

tecnologia RISC, possuem cerca de 35 instruções (o número correto varia de acordo com o 

microcontrolador), muito menos que os microcontroladores convencionais (CISC) que 

chegam a possuir mais de cem instruções. Isso torna o aprendizado muito mais fácil e 

dinâmico. Por outro lado, implica no fato de que muitas funções devem ser "construídas", 

pois não possuem uma instrução direta, exigindo habilidade do programador. 

 

2.1.3 Estrutura dos Microcontroladores 
 

A maioria dos computadores e sistemas microprocessados seguem o conceito da 

arquitetura criada por Von Neumann, constituído por três principais partes, uma CPU, um 

conjunto de Memórias e dispositivos de Entrada e Saída. 

A CPU é formada por uma Unidade Lógica e Aritmética (ULA) e por uma unidade de 

controle (UC). 
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2.1.4 Unidade Central de Processamento - CPU 
 

Unidade responsável por realizar o processamento das instruções de programa. A 

unidade central de processamento é dividida em duas partes, a Unidade Lógica Aritmética 

(ULA) e a Unidade de Controle (UC). 

A ULA é responsável por executar operações aritméticas, como a soma, subtração, 

multiplicação, divisão, etc, assim como operações lógicas, and, or, nor, comparadores em 

geral, como maior, menor ou igual que. 

A UC é responsável em administrar as operações que serão executadas pela ULA, 

de acordo com Morimoto e Santos (2013), o trabalho da UC é de ler instruções da memória 

ou dos dispositivos de entrada, decodificar as instruções, alimentar a ULA com as entradas 

corretas de acordo com as instruções e enviar os resultados de volta à memória ou aos 

dispositivos de saída. 

 

2.1.5 Memórias 

 

A Unidade de Memória é constituída por uma sequência de células, que possuem a 

finalidade de armazenar um valor binário que pode corresponder a um dado ou uma 

instrução. Através do conteúdo alocado na memória, são definidas as operações e as 

instruções para manipular os dados ou acionar as unidades de entrada e saída. 

Cada célula de memória possui endereço único, o que permite ser acessada 

individualmente. A leitura e escrita da memória são coordenadas pela UC através de um 

barramento de dados e endereços, que determina através de um sinal a operação a ser 

executada. 

As memórias são classificadas em dois grupos, de acordo com o tipo de 

armazenamento que realizam. Podem ser memórias Voláteis ou Não-Voláteis. 

A memória Volátil necessita estar energizada para manter as informações 

armazenadas. Memórias não-voláteis podem ser do tipo dinâmicas ou estáticas. A memória 

dinâmica, conhecida popularmente como RAM (Random Access Memory), permite que o 

seu acesso seja realizado a partir de endereços aleatórios. Em contra partida, a memória 

estática ou de acesso sequencial, ao realizar uma escrita/leitura obrigatoriamente parte do 

seu primeiro endereço e avança sequencialmente de endereço à medida que se deseja 

atingir o endereço esperado. 

As memórias Não-Voláteis não necessitam estar energizadas eletricamente para 

guardar suas informações. A exemplo de memória não-volátil, estão as memórias ROM, 
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PROM e EPROM. As memórias do tipo ROM (Read Only Memory) permitem apenas a sua 

leitura e o seu acesso é feito de maneira aleatória. 

 

2.1.6 Pinos de Entrada e Saída 

 

Através das interfaces de entrada e saída, os sistemas microprocessados são 

capazes de interagir com o meio exterior e realizar funções como aquisição de dados, leitura 

e escrita de seus periféricos. 

Nos microcontroladores as interfaces de entrada/saída são representadas pelos 

pinos de I/O (Input/Output), que por sua vez são interligados a registradores denominados 

de PORT. 

Um pino de I/O é chamado dessa maneira porque permite que o seu modo de 

funcionamento seja configurado como saída ou entrada, de acordo com a necessidade da 

sua aplicação. 

Quando o pino é configurado como entrada, o registrador PORT atuará como um 

registrador de leitura, sendo capaz de ler o nível lógico “0” ou nível “1”. No entanto, quando 

o pino é configurado como saída, o registrador PORT funcionará como um registrador de 

escrita, podendo colocar o pino de saída em nível lógico “0” ou nível “1”. 

 

2.2 Microcontroladores PIC 
 

Os microcontroladores PIC (Programmable Interface Controller) são fabricados pela 

empresa Microchip Technology e atualmente divididos nas séries PIC10, PIC12, PIC16, 

PIC18, PIC24, dsPIC30, dsPIC33 e PIC32. 

 

 

Figura 4 Família dos microcontroladores PIC [27] 
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Os microcontroladores da família PIC apresentam uma estrutura de máquina interna 

do tipo Harvard, existindo dois barramentos internos, sendo um para o programa e outro 

para os dados. Tradicionalmente o barramento de dados dos microcontroladores PIC é de 8 

bits e nas famílias mais recentes, como a linha dsPIC, o barramento possui 16 bits e 24 bits 

e na família PIC32 o barramento de dados está presente em 32 bits. 

Os PICs utilizam a tecnologia RISC, o que garante um número reduzido de 

instruções quando comparado aos microcontroladores convencionais que utilizam tecnologia 

CISC. São providos da capacidade pipeline, onde enquanto uma instrução é executada, a 

próxima instrução é buscada na memória, contribuindo para o aumento da velocidade 

durante a execução do programa. 

 

2.2.1 Microcontrolador PIC18F4520 
 

Pertencendo à família PIC18, o microcontrolador PIC18F4520 possui memória de 

dados de 8 bits, enquanto o barramento de memória de programa é de 16 bits. 

De acordo com Zanco (2010), a partir da série PIC18, a arquitetura RISC foi 

otimizada para obter alto desempenho com a utilização de um compilador C. 

 

Principais características do microcontrolador PIC18F4520: 

 

• Microcontrolador de 40 pinos, sendo que 36 são pinos de I/O; 

• Capacidade de corrente de 20mA por pino; 

• Memória de programa FLASH de 32k (16384 bytes). 

• Memória de dados RAM de 1536 bytes; 

• Memória EEPROM de 256 byte; 

• Três pinos de interrupção externa; 

• Três módulos temporizador/contador Timer0, Timer1 e Timer3 de 16bits;  

• Módulo temporizador Timer2 de 8 bits; 

• Treze canais de conversor A/D de 10 bits; 

• Dois módulos Capture/Compare/PWM (CCP); 

• Módulo de detecção de alta e baixa tensão; 

• Módulo MSSP podendo operar nos modos I2CTM e SPITM; 

• Módulo EUSART com endereçamento avançado e suporte para RS232, RS485 e LIN 

1.2; 

• Dois comparadores analógicos com entradas multiplexadas; 

• Módulo PSP (Parallel Slave Port). 
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Ainda de acordo com Zanco (2010), o PIC18F4520 possui algumas características que 

contribuem significativamente para o seu alto desempenho e, consequentemente, denotam 

a sua superioridade sobre os microcontroladores PIC das séries inferiores. Algumas dessas 

características são apresentadas a seguir: 

 

• Capacidade de executar até 10 milhões de instruções por segundo (10MIPS); 

- Até 40 MHz de sinal de clock. 

- De 4 MHz a 10 MHz de sinal de clock com o PPL ativo. 

• Instruções com 16 bits de tamanho; 

• Níveis de prioridade no tratamento de interrupção; 

• Multiplicação por hardware entre operadores de 8 bits em um único ciclo de instrução; 

• Set de instruções estendido; 

• Modos de gerenciamento de energia. 

 

O PIC18F4520 possui 40 pinos, sendo que 36 são pinos de I/O (entradas e/ou saídas), 

distribuídos em cinco Ports de I/O, identificados como Port A, Port B, Port C, Port D e Port E. 

Todos os pinos do microcontrolador, com exceção dos pinos de alimentação VDD e VSS, 

são multiplexados com outras funções, como oscilador externo, conversor A/D, timer, 

interrupção, entre outras funções. 

A Figura 5 mostra a pinagem do PIC18F4520 e as respectivas funções de cada um dos 

pinos. Podemos notar que entre todos os pinos de I/O, apenas o pino RE3 atua somente 

como entrada, este é multiplexado com as funções de Master Clear (Reset) e tensão de 

programação. 

 

 

Figura 5 Terminais do PIC18F4520 e suas funções [5] 
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Para compreender melhor a estrutura interna do PIC18F4520, podemos analisar o 

diagrama de blocos do microcontrolador, na figura 6 

Interligados ao barramento de dados estão os Ports A, B, C, D e E, assim como os 

periféricos que atuam na multiplexação dos pinos de I/O. Localizada próxima ao barramento 

de dados, na região central do diagrama, está a ULA composta por um barramento de 

dados de 8 bits. 

Na parte superior do diagrama está o barramento de instruções, juntamente com a 

memória de programa. A existência de dois barramentos de memória, um de dados e outro 

de programa, caracteriza a existência da arquitetura Harvard, presente nos 

microcontroladores PIC. 

 

 

Figura 6 Diagrama de blocos do PIC18F4520 [5] 
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2.3 Microcontrolador Atmega328 
 

O ATmega328 é um microcontrolador de 8 bits que apresenta baixo consumo. 

Pertencente à linha de microcontroladores AVR, o ATmega328 é baseado na arquitetura 

Harvard, onde existem dois barramentos internos, sendo um de acesso à memória de dados 

e outro à memória de programa. 

O microcontrolador ATMega328, que pode ser visto na figura 7, possui 28 pinos, 

sendo que 14 pinos são de entrada/saída digital, desses, seis oferecem a opção de ser 

configurados como saídas analógicas PWM, além de possuir 6 entradas analógicas. 

 

 

Figura 7 Terminais do microcontrolador ATMega328 [6] 

 

Segundo Lima (2009), os microcontroladores AVR foram desenvolvidos na Noruega 

em 1995 e são produzidos pela Atmel, apresentam ótima eficiência de processamento e 

núcleo compacto (poucos milhares de portas lógicas). Com uma estrutura RISC avançada, 

apresentam mais de uma centena de instruções e uma arquitetura voltada à programação 

C, a qual permite produzir códigos compactos. Também, dado sua arquitetura, o 

desempenho do seu núcleo de 8 bits é equivalente ao desenvolvido por microcontroladores 

de 16 bits. 

O núcleo do microcontrolador AVR possui um conjunto de instruções com 32 

registradores, sendo todos eles conectados diretamente à ULA, permitindo que os dois 

registradores independentes sejam acessados em uma única instrução executada em um 

ciclo de máquina. 
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Figura 8 Diagrama de blocos do ATMega328 [6] 

 

2.4 Arduino 
 

O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica, que através da sua 

programação permite controlar e processar dispositivos externos através das suas entradas 

e saídas. A plataforma de hardware e software do Arduino é de fonte aberta, permitindo ser 

utilizado e reproduzido em qualquer aplicação, livre de restrições em relação a sua licença 

ou direitos autorais do produto por parte de seus idealizadores. 

McRoberts (2010) enfatiza que o Arduino é o que chamamos de plataforma de 

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

por meio de hardware e software. 
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2.4.1 Arduino Uno 
 

O Arduino Uno é uma placa microcontrolada, baseada no microcontrolador 

ATMega328 de 28 pinos, possuindo 14 pinos de entrada/saída digitais (dos quais seis 

podem ser configurados como saídas PWM), 6 entradas analógicas, um cristal oscilador de 

16 MHz, uma conexão USB, uma entrada para alimentação externa, um cabeçalho ICSP e 

um botão reset. 

 

 

Figura 9 Arduino UNO [28] 

 

2.4.2 Fonte de Alimentação 
 

Existem duas maneiras de se alimentar a placa do Arduino Uno, uma é através da 

sua interface USB, utilizando a tensão de 5Vdc, normalmente fornecida por outros 

dispositivos que possuem porta USB. Outra maneira é através de uma fonte de alimentação 

externa, que pode ter uma tensão mínima de 6Vdc e máxima de 20Vdc à uma corrente 

mínima de 300mA. O circuito de alimentação da placa retifica e regula a tensão de entrada 

em forma de duas saídas: 5Vdc e 3,3Vdc, onde são fornecidas à CPU e aos demais 

circuitos da placa. 

 

2.4.3 Núcleo CPU 
 

No Arduino Uno o núcleo de processamento é composto pelo microcontrolador 

ATMega328 da empresa ATMEL Corporation, que possui em seu encapsulamento, uma 

CPU e componentes que caracterizam um computador completo, como memória RAM, 

memória de programa (ROM), uma unidade de processamento de lógica e aritmética e os 

dispositivos de entrada e saída. Um microcontrolador composto por um hardware destinado 

à obter dados externos, processar esses dados e devolver para o mundo externo. 
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2.4.4 Entradas e Saídas 
 

Baseado no ATMega328, visto anteriormente, o microcontrolador utilizado no 

Arduino Uno possui 28 pinos, que são distribuídos da seguinte maneira: 

 

• 14 pinos de entrada/saída digitais, sendo dois desses pinos destinados ao módulo de 

comunicação serial USART e seis desses pinos podem ser configurados como saídas 

PWM; 

• 6 pinos de entrada analógica ou entrada/saída digital; 

• 5 pinos de alimentação (5Vdc, 3.3Vdc, GND e tensão de referência analógica); 

• 1 pino de reset; 

• 2 pinos reservados à ligação do cristal oscilador. 

 

Nas laterais da placa do Arduino, estão localizados os pinos das entradas e saídas, 

além dos pinos de alimentação, na forma de conectores do tipo DIP (fêmea) designados a 

“interfacear” com circuitos externos. 

 

2.4.5 Pinos com funções especiais 
 

Alguns pinos do Arduino podem executar funções específicas, desde que 

configurados adequadamente para tal função: 

 

• PWM: Recurso disponível nos pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Trata-se de um sinal de saída 

analógica, cuja amplitude varia entre dois valores (0 e 1), onde é possível controlar o 

tempo de ciclo ativo, ou seja, o tempo em que o pino fica ligado (nível lógico 1). 

 

• Porta Serial USART: Recurso disponível nos pinos 0 (receptor) e 1 (transmissor). 

Trata-se de dois pinos que transmitem e recebem dados no formato serial 

assíncrono (USART). 

 

• Comparador analógico: Recurso disponível nos pinos 6 e 7. São dois pinos utilizados 

para comparar níveis de tensão externa. 

 

• Interrupção Externa: Recurso disponível nos pinos 2 e 3. Trata-se da programação 

do pino, para monitorar e avisar o software no momento que ocorrer uma mudança 
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de estado. Geralmente a interrupção é utilizada para detectar eventos externos à 

placa. 

 

• Comunicação SPI: Recurso disponível nos pinos 10(SS), 11(MOSI), 12(MISO) e 

13(SCK). Trata-se de uma comunicação serial síncrono, que apresenta maior 

velocidade em relação a USART. 

 

• Comunicação I2C: Recurso disponível nos pinos 4 (SDA) e 5 (SCL). Suportam 

comunicação I2C usando a biblioteca Wire. 

 

 

Microcontrolador ATmega328 

Voltagem operacional 5Vdc 

Voltagem de alimentação (recomendada) 7-12Vdc 

Voltagem de alimentação (limites) 6-20V 

Pinos I/O digitais 14 (dos quais 6 podem ser saídas PWM) 

Pinos de entrada analógica 6 

Corrente contínua por pino I/O 40 mA 

Corrente contínua para o pino 3.3V 50 mA 

Memória flash 32 KB (2KB usados para o bootloader) 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Velocidade de clock 16 MHz 

Tabela 1: Características gerais do Arduino [28] 

 

2.5 Módulo Wi-Fi Shield 
 

O Arduino destaca-se por seguir o conceito open-source em sua plataforma de 

desenvolvimento. Seguindo o mesmo conceito, estão os módulos de hardware, 

denominados popularmente de “Shields”. São módulos que separadamente integram 

diversos tipos de tecnologia, entre as mais conhecidas, estão as interfaces Ethernet, 

Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi, GSM, GPRS, entre tantas outras. Por conta da sua arquitetura, 

estes módulos permitem uma integração imediata com o Arduino, não exigindo adaptações 

em seu hardware no momento da conexão. 

Neste projeto será utilizado o módulo com interface de comunicação Wi-Fi, produzido 

pela empresa Elechouse. A razão pela sua escolha se deve ao suporte que a plataforma 
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oferece no desenvolvimento de aplicações em rede, especificamente ao protocolo IEEE 

802.11. 

 

Figura 10 Módulo Shield Wi-Fi [10] 

 

Características: 

 

• Compatível com Arduino UNO, Duemilanove e série Mega. 

• Compatível com os protocolos 802.11b/g/n. 

• Taxa de transmissão de dados: 1 e 2 Mbps. 

• Utiliza protocolo de comunicação SPI com o host (velocidade máxima 25MHz). 

• Antena externa com alto alcance. 

• Pino de interrupção configurável. 

• Memória Flash de 16 Mbit, que permite ser utilizada para armazenar páginas, etc. 

• Port externo que permite o uso em outras plataformas, como por exemplo, o PIC. 

• Suporte à segurança WEP, WPA-PSK e WPA-2-PSK, presente nos protocolos 

802.1x, 802.1i. 

 

O módulo Wi-Fi é baseado no MRF24WB0MB, um circuito integrado transmissor de 

radiofrequência 2.4GHz, fabricado pela empresa Microchip Technology, sua estrutura é 

desenvolvida especificamente para aplicações que envolvem o padrão de comunicação 

IEEE 802.11. Trata-se de um dispositivo de baixa potência e que oferece suporte aos 

protocolos de segurança WEP, WPA e WPA2. 
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Figura 11 Diagrama de blocos do Microchip MRF24WB0MB [29] 

 

De acordo com as informações do fabricante, o módulo Wi-Fi se comunica com o 

Arduino através do seu barramento SPI, sendo assim compatível com a maioria dos 

modelos Arduino. Para garantir o funcionamento do módulo Wi-Fi é necessário que seu pino 

de interrupção esteja ligado ao Arduino. A ligação do pino de interrupção pode ser feita de 

duas diferentes maneiras, através de um pad localizado na placa do módulo é possível 

direcionar a ligação para o pino 2 (INT0) ou para o pino 8 (DIG8). Por padrão de fábrica, o 

pino de interrupção do módulo é ligado ao pino 2 do Arduino, ou seja, na interrupção 0. 

O módulo possui um LED de sinalização ligado ao pino 9 do Arduino, que atua como 

status da conexão Wi-Fi, acendendo quando o módulo se conecta à outro dispositivo 

wireless. 

Dotado de uma memória flash de 16Mbit (DataFlash) que fornece espaço suficiente 

para o armazenamento de dados. A DataFlash comunica-se através do protocolo SPI, 

compartilhando os pinos SCK, MISO e MOSI do Arduino. Por padrão o pino SS do módulo 

Wi-Fi é ligado ao pino 7 do Arduino, mas permite também ser configurado e ligado ao pino 

10 do Arduino. 

Este módulo possui uma antena externa, que de acordo com o fabricante, possui 

melhor desempenho em relação à antena integrada no circuito, esta última pode ser 

habilitada, movendo dois capacitores localizados na placa de circuito impresso do módulo. 
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2.6 Alimentação 
 

O circuito eletrônico do projeto trabalhará com dois níveis de tensão 5Vdc e 12Vdc. 

Será necessário a implementação de um circuito regulador de tensão com saída de 5Vdc. 

Existem diversas maneiras e circuitos derivados de componentes discretos que 

cumprem a tarefa de regular e estabilizar a tensão a partir de um determinado valor de 

tensão, porém a maneira mais prática e eficiente é através da utilização de circuitos 

integrados voltados para essa finalidade. 

De acordo com Boylestad e Nashelsky (2004) os CIs reguladores contêm os circuitos 

de fonte de referência, o amplificador comparador, o dispositivo de controle e a proteção 

contra sobrecarga, tudo em um único encapsulamento. 

Os CIs reguladores da série LM78 podem fornecer tensões fixas de 5Vdc até 24Vdc, 

de acordo com o seu modelo. Composto de três terminais, o regulador é alimentado por 

uma tensão contínua não regulada através do terminal VI, após estabilizar e regular a 

tensão, a mesma é fornecida através do terminal VO e o terceiro terminal é conectado ao 

GND do circuito. 

 

Figura 12 Terminais do regulador de tensão 7805 (Fonte própria) 

 

O capacitor CI de 0,33μF é utilizado para filtrar a tensão de entrada que alimenta o CI 

7805, o terminal de saída gera a tensão de 5Vdc regulada, que é filtrada pelo capacitor CO 

de 0,1μF, exercendo efeito principalmente sobre os ruídos de alta frequência. 

 

 

Figura 13 Circuito regulador de tensão [13] 
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A série de reguladores de tensão LM78xx possuem modelos que variam as tensão 

de saída de 5Vdc à 24Vdc, conforme tabela 2: 

 

 

Reguladores de tensão positiva da série 7800 

Código do CI Tensão de saída (V) Vi mínimo (V) 

7805 + 5 7,3 

7806 +6 8,3 

7808 +8 10,5 

7810 +10 12,5 

7812 +12 14,6 

7815 +15 17,7 

7818 +18 21 

7824 +24 27,1 

Tabela 2: Reguladores de tensão positiva da série 7800 [12] 

 

2.7 Iluminação 
 

2.7.1 Transistor Bipolar 
 

O termo transistor surgiu da junção das palavras em inglês transfer e resistor, 

definindo o dispositivo como uma resistência de transferência. 

Segundo Boylestad e Nashelsky (2004), o transistor bipolar é um dispositivo 

semicondutor que consiste em duas camadas de material do tipo n e uma camada do tipo p 

ou em duas camadas do tipo p e uma camada do tipo n. O primeiro é denominado transistor 

npn e o outro, transistor pnp. 

Um transistor bipolar, seja ele npn ou pnp, apresenta duas junções de material 

semicondutor (junção base-emissor e junção base-coletor) constituídas por silício ou 

germânio. A camada do tipo n é constituída por um material semicondutor dopado que 

contém excesso de elétrons livres, já a camada do tipo p é constituída por um material 

menos dopado e que contém lacunas. 
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Figura 14 Camadas P e N do transistor bipolar [14] 

 

O transistor bipolar normalmente é composto por três terminais, denominados de 

coletor (C), base (B) e emissor (E). Segundo Boylestad e Nashelsky (2004), o termo bipolar 

vem do fato de que lacunas e elétrons participam do processo de injeção no material com 

polarização oposta. Se apenas um portador é empregado (elétron ou lacuna), o dispositivo é 

considerado unipolar, como o diodo Schottky. 

O transistor bipolar pode ser utilizado como amplificador, oscilador ou interruptor, 

esta última será empregada no circuito de iluminação para realizar o acionamento o relé. 

 

2.7.2 Relé 
 

O Relé é um interruptor eletromecânico, onde a ação física deste interruptor ocorre 

quando a corrente elétrica percorre as espiras da bobina do relé, criando um campo 

magnético que atrai a chave responsável pela mudança de estado dos contatos. 

O relé eletromecânico normalmente é composto por dois circuitos elétricos 

independentes, sendo o primeiro circuito composto por uma bobina responsável por gerar o 

campo magnético e o segundo circuito é composto do contato utilizado para ligar ou desligar 

dispositivos que irão operar com maior carga. 

 

 

Figura 15 Princípio de funcionamento do relé eletromecânico [30] 
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A comutação do relé ocorre quando uma corrente elétrica originada no primeiro 

circuito percorre as espiras da bobina, gerando um campo eletromagnético, que por sua vez 

aciona o contato do segundo circuito.  

Geralmente os relés fornecem dois tipos de contato, são eles: normalmente aberto 

(NA) e normalmente fechado (NF). O termo "normalmente" faz referência ao estado do 

contato quando o relé está desativado. No momento que é acionado, ou seja, quando o relé 

recebe o pulso elétrico, ocorre a comutação da chave eletromecânica, fazendo com que o 

contato normalmente aberto seja fechado e o contato normalmente fechado seja aberto. 

 

2.7.3 Lâmpada 
 

A lâmpada pode ser definida como uma fonte luminosa artificial, na qual transforma a 

corrente elétrica em ondas eletromagnéticas, propriamente a luz. 

As lâmpadas são classificadas de acordo com o princípio de funcionamento da sua 

fonte luminosa. Segundo Araújo (2013), as lâmpadas se dividem essencialmente em dois 

grandes grupos: as lâmpadas de incandescência e as lâmpadas de descarga. 

 

2.7.3.1 Lâmpadas de incandescência 
 

É constituída por um filamento de tungstênio alojado no interior de uma ampola de 

vidro (bulbo) preenchida com gás inerte. 

 

2.7.3.2 Lâmpada de incandescência normal 
 

Através da passagem da corrente elétrica pelo filamento de tungstênio, os elétrons 

se chocam com os átomos de tungstênio, entrando em estado de incandescência e 

liberando energia que se transforma em luz e calor. 

 

 

Figura 16 Lâmpada de incandescência normal [16] 
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2.7.3.3 Lâmpada de halogênio 
 

As lâmpadas de halogênio possuem o mesmo princípio de funcionamento das 

lâmpadas de incandescência normais. O filamento responsável pela passagem da corrente 

elétrica é constituído por átomos de tungstênio, que se evaporam durante o processo de 

funcionamento. 

Preenchida por gases inertes e halogênio (iodo, cloro, bromo) que capturam os 

átomos de tungstênio e os deposita de volta no filamento, desencadeando um ciclo 

regenerativo que origina a fonte luminosa das lâmpadas de halogênio. 

 

2.7.3.4Lâmpadas de descarga 
 

O seu interior é preenchido com gases, como vapor de sódio, mercúrio ou neon. A 

condução da corrente elétrica no meio gasoso provoca a excitação dos elétrons, originando 

emissão de luz. 

Constituem o grupo de lâmpadas de descarga, as lâmpadas de vapor de sódio, 

vapor de mercúrio e as lâmpadas fluorescentes. 

 

2.7.3.4 Lâmpada de vapor de sódio 
 

Utiliza o princípio de descarga através do vapor de sódio. Fisicamente é constituída 

por uma ampola contendo em seu interior um tubo de descarga com gás (neon ou árgon) e 

nas paredes do tubo está depositado o sódio. 

A ionização do gás desta lâmpada deve ser feita com uma tensão relativamente 

elevada (superior à da rede), pois utiliza para o seu arranque um transformador. [16] 

 

2.7.3.5 Lâmpada de vapor de mercúrio 
 

As lâmpadas de vapor de mercúrio de alta pressão possuem o tubo de descarga 

interno composto por vapor de mercúrio e árgon. Em cada uma das extremidades do tubo 

existe um eletrodo, além de um terceiro eletrodo auxiliar de arranque.  

Entre o tubo de descarga e a ampola exterior existe normalmente um gás inerte que 

estabiliza a lâmpada, mantendo uma temperatura praticamente constante. [15] 
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Figura 17 Lâmpada de vapor de mercúrio [16] 

 

2.7.3.6 Lâmpada fluorescente 
 

É uma lâmpada de vapor de mercúrio de baixa pressão, constituída por um tubo de 

descarga alongado, com um eletrodo em cada extremidade. O seu tubo de descarga é 

composto por gás inerte, com uma pequena parcela de mercúrio. 

Para facilitar o arranque das lâmpadas fluorescentes, os eletrodos têm a forma de 

filamentos revestidos com um óxido metálico (material emissor) que facilita a liberação de 

elétrons. [15] 

 

 

2.8 Sensor de presença infravermelho 
 

Os sensores infravermelhos passivos detectam a presença através da diferença de 

calor emitido pelo corpo humano e o espaço ao redor. 

 

 

Figura 18 Sensor infravermelho passivo IVP 2000 CF [26] 
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Sensores infravermelhos passivos utilizam como meio de detecção um receptor de 

radiação infravermelha, denominado de sensor PIR (passive infrared). Por conta da radiação 

infravermelha estar diretamente relacionada à temperatura, o sensor tem por finalidade 

detectar a variação da temperatura ao longo da sua área de cobertura. 

Qualquer objeto com temperatura acima de zero Kelvin emite calor sob a forma de 

radiação. O sensor PIR possui em sua face frontal duas aberturas (elementos de detecção) 

constituídas de um material sensível à radiação infravermelha, permitindo detectar a 

intensidade da radiação que recebe. Na condição de desativado, ambas as aberturas 

detectam a mesma intensidade de temperatura emitida pelo ambiente. Quando um objeto de 

temperatura diferente é sobreposto em uma das áreas de detecção, provoca um diferencial 

entre as temperaturas, caracterizando a presença de movimento na área de atuação do 

sensor. 

 

 

Figura 19 Princípio de funcionamento do sensor infravermelho [18] 

 

O termo passivo empregado aos sensores infravermelhos refere-se ao fato do 

mesmo não emitir ou irradiar energia no processo de detecção, contribuindo para o baixo 

consumo de corrente. 

Uma característica peculiar dos sensores de presença infravermelhos é a utilização 

da lente de Fresnel. Trata-se de uma lente que possui pequenas facetas e diversas sub-

lentes em si integrada. Essas características físicas permitem a passagem das faixas 

desejadas do espectro infravermelho, distribuindo-as em diferentes regiões, longitudes e 

inclinações, garantindo o desempenho desejado aos sensores infravermelhos. 
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      Figura 20 Lente de Fresnel [18]           Figura 21 Princípio de funcionamento lente [18] 

 

Por conta da lente convexa de silício apresentar elevado custo, o modelo de Fresnel 

permitiu que as lentes fossem confeccionas em material plástico, uma vez que apresenta 

menor espessura em relação às lentes convexas de silício. 

O sensor infravermelho utilizado no projeto é o modelo IVP 2000 CF produzido pela 

Intelbras, trata-se de um sensor com fio, que possui acionamento normalmente fechado 

através de relé de estado sólido e possui dois níveis de sensibilidade. De acordo com o 

fabricante o sensor possui ângulo de cobertura de 90º e alcance de 12 metros. 

 

  

Figura 22 Especificação do ângulo e alcance do sensor [26] 

 

Especificações: 

• Varredura: 90º angular 

• Alcance: 12m 

• Alimentação: 9VCC a 18VCC 

• Consumo: 5 mA em 12 VCC 

• Temperatura Operação: -10º C a 50º C 
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2.9 Sensor Magnético 
 

2.9.1 Sensor magnético sem fio 
 

O sensor magnético é composto por duas partes distintas, sendo que uma formada 

por um imã magnético e a outra parte composta por um reed-switch (interruptor de lâmina) e 

o circuito transmissor radiofrequência. 

 

Figura 23 Sensor Magnético [31] 

 

O reed-switch é um interruptor constituído por duas lâminas condutoras, que são 

alojadas no interior de uma ampola de vidro contendo um gás inerte que protege-as contra a 

ação corrosiva quando em contato com o ar. Cada lâmina é interligada ao seu respectivo 

terminal externo. As lâminas ficam sobrepostas muito próximas uma da outra no interior da 

ampola, porém, não há contato entre as partes, ou seja, nesse momento o interruptor 

permanece "aberto". Quando as lâminas são expostas a um campo magnético, são atraídas 

uma sobre a outra, de maneira a estabelecer o contato, fazendo com que o interruptor se 

"feche". 

 

Figura 24 Princípio de funcionamento da reed-switch [32] 

 

O imã é um material composto que pode ser de origem natural ou artificial, capaz de 

provocar um campo magnético à sua volta. 
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O imã natural é composto por minerais com substâncias magnéticas, já o imã 

artificial é composto de um material que não possui propriedades magnéticas, mas que 

reage de maneira permanente ou instantânea com características de um imã natural. 

A principal característica que faz do imã um componente capaz de provocar campo 

magnético ao seu redor é a presença dos polos magnéticos, normalmente localizados em 

suas extremidades, são regiões onde as ações magnéticas são mais intensas, o que faz do 

imã um dipolo. Normalmente os polos de um imã são identificados por polo norte e polo sul, 

capaz de exercerem atração ou repulsão em contato com outro material magnético. 

 

 

Figura 25 Imã (fonte própria) 

 

O sensor magnético sem fio possui um transmissor de radiofrequência integrado que 

opera em 433,92MHz, permitindo que o mesmo envie comandos a uma central receptora. 

No momento que ocorre o afastamento entre as duas partes do sensor, o contato da reed-

switch se abre, ativando o transmissor de radiofrequência, que posteriormente envia o seu 

código ao receptor. 

O módulo transmissor utiliza o circuito integrado HT6P20 fabricado pela Holtek, 

projetado para aplicações em sistemas de controle remoto, o HT6P20 é um codificador de 

24 bits de dados, sendo que o seu pacote tem início com um start bit, seguido de 20 bits 

contendo o número do chip que é definido pelo fabricante, 4 bits de dados e por fim 4 bits de 

finalização do pacote e que contêm parte da codificação. O pacote do código enviado pelo 

HT6P20 divide-se em três períodos: 

 

Figura 26 Código transmitido pelo HT6P20 [20] 
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O sensor magnético utilizado no projeto é o modelo Intruder produzido pela ECP. 

Trata-se de um sensor sem fio que possui os componentes descritos anteriormente, como 

acionamento através de reed-switch, transmissor de radiofrequência em 433,92 MHz e o 

seu código é definido pelo circuito integrado HT6P20. De acordo com o fabricante, o sensor 

deve ser instalado em um raio de alcance em torno de 20 a 25 metros em relação à central 

receptora. 

 

Especificações: 

 

• Frequência: 433,92 MHz; 

• Alimentação: bateria 12Vdc modelo A23; 

• Corrente de consumo: 10mA (LED de indicação visual em operação); 

• Disparo através de ímã. 

 

2.9.2 Receptor de radiofrequência 
 

Para que o sensor sem fio transmita suas informações ao sistema, é necessária a 

utilização de um receptor que opere na frequência de 433,92 MHz e que seja compatível ao 

protocolo HT6P20. 

O receptor de radiofrequência utilizado no projeto será o Receptor Multifuncional 

Reptor, produzido pela empresa ECP. Trata-se de um receptor RF de dois canais, operando 

na frequência de 433,92 MHz e que permite o registro de até 63 dispositivos (entre controles 

remotos e sensores) que sejam compatíveis ao protocolo HT6P20. 

 

Figura 27 Receptor de radiofrequência ECP [21] 
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Este módulo receptor disponibiliza dois relés que possuem os contatos "NA" ou "NF" 

ligados ao "Comum", em ambos os contatos não existe tensão ou corrente elétrica, as vias 

de contato do relé são disponibilizadas para caso desejar-se realizar a comutação 

eletricamente. Sua alimentação pode ser feita através de uma tensão de 12 a 24 Vdc ou Vac 

e a distância máxima de recepção dos sinais é de aproximadamente 80 metros, podendo 

haver diferenças de acordo com o ambiente. 

Existem três diferentes modos a serem configurados no receptor, Pulso, Retenção ou 

Retenção Temporizada. 

No modo Pulso, o canal será mantido acionado durante o período em que o 

dispositivo estiver enviando sinal, como exemplo, um botão de controle devidamente 

cadastrado, enquanto o botão estiver sendo pressionado, o canal permanecerá acionado, a 

partir do momento em que o botão deixa de ser pressionado, o acionamento do canal é 

desativado. 

No modo Retenção, sempre que o receptor receber um sinal ocorrerá a inversão de 

estado do acionamento (ativando ou desativando). 

Configurando o modo Retenção Temporizada, quando o receptor receber um sinal, o 

canal é ativado durante o tempo de retenção programado, ou até que haja um novo 

acionamento, desativando o canal. 

 

 

2.10 Fechadura Eletrônica 
 

As fechaduras elétricas normalmente possuem em seu interior uma espécie de relé 

acoplado à lingueta da fechadura, no momento que ocorre a energização da bobina, a 

lingueta da fechadura se retrai, permitindo sua abertura. 

A fechadura elétrica utilizada no projeto é a C-90 fabricada pela HDL, trata-se de 

uma fechadura com acionamento elétrico através de uma tensão aplicada de 12Vac 

(corrente alternada). 

 



30 

 

 

Figura 28 Fechadura Elétrica HDL C-90 [22] 

2.10.1 Transformador 
 

A fechadura eletrônica utilizada no projeto é acionada através de uma tensão de 

12Vac (corrente alternada). Esse valor de tensão será adquirido através de um 

transformador rebaixador. 

O transformador ou trafo é um dispositivo elétrico que possui a finalidade de isolar 

um circuito, elevar ou diminuir uma tensão. Um transformador é composto de no mínimo 

dois enrolamentos, denominados enrolamentos de entrada e saída, também conhecidos 

como primário e secundário, ambos os enrolamentos utilizam o mesmo núcleo em comum. 

O princípio de funcionamento do transformador baseia-se na indução 

eletromagnética. Quando é aplicada uma tensão alternada em um dos enrolamentos, dá se 

origem a uma corrente elétrica, consequentemente é gerado um campo magnético induzido. 

Quando esse campo magnético é transferido para o segundo enrolamento, o mesmo é 

convertido em forma de tensão induzida. 

 

 

Figura 29 Transformador [33] 
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O transformador utilizado no projeto terá a função de reduzir a amplitude da tensão 

alternada em 12Vac, por esse motivo será utilizado um transformador rebaixador. Sua 

principal característica é fornecer ao secundário um valor de tensão inferior em relação a 

tensão do primário, neste caso a relação de transformação é maior que 1 (NP>NS). 

Cada enrolamento é composto por um determinado número de espiras que 

corresponde à relação de conversão, isso significa que a tensão de saída será proporcional 

ao número de espiras e também à tensão de entrada do primário. A relação de 

transformação dependerá do tipo de aplicação que o transformador será empregado, essa 

relação pode ser expressa através das seguintes relações: 

 

 

Equação 1 - Relação entre tensão e número de espiras do transformador 

 

Onde:   

• Vp = tensão do primário 

• Vs = tensão do secundário 

• Np = número de espiras do primário 

• Ns = número de espiras do secundário 

 

 

Equação 2 - Relação entre tensão e corrente do transformador 

 

Onde:   

• Pp = potência do primário 

• Ps = potência do secundário 

• Ip = corrente do primário 

• Is = corrente do secundário (quando existir carga ligada) 

 

Em um transformador real existirá perdas de potência, portanto a potência obtida no 

secundário será menor em relação a potência aplicada ao enrolamento primário. As perdas 

ocorrem por conta à resistência ôhmica presente nos fios dos enrolamentos, denominando-a 

como "perdas no cobre". 
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2.11 Protocolo de comunicação 
 

Nesta seção será descrito o funcionamento dos protocolos de comunicação 

presentes no projeto. 

Nas redes de computadores, existem regras para que os componentes se 

comuniquem entre si, a essas regras, dá-se o nome de protocolo de comunicação. 

Podemos definir o protocolo como um conjunto de regras que visam padronizar o formato, 

sincronização, sequência, além de detectar possíveis falhas durante a comunicação dos 

dados. Para que exista a comunicação em redes de computadores é necessário que haja no 

mínimo um canal, um emissor e um receptor. Deve ser garantido que esses dois últimos 

utilizem o mesmo protocolo. 

Na elaboração do projeto foi utilizado três tipos de protocolos: 

• Comunicação Serial USART: ocorre entre o Arduino e o PIC; 

• Protocolo SPI: responsável pela comunicação entre o Arduino e a Shield (módulo Wi-Fi); 

• Protocolo IEEE 802.11: Também conhecido por comunicação Wi-Fi ou wireless, ocorre 

entre a Shield e o aplicativo. 

 

2.11.1 Protocolo Serial USART 
 

USART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) trata-se de um protocolo 

universal que tem duas formas distintas de trabalho: Sincronizado e Não Sincronizado. 

No modo assíncrono a comunicação é feita apenas em duas vias, que são utilizadas 

para dados. Uma das vias é a da transmissão e a outra a da recepção. Devido a essa 

organização das vias, é possível enviar e receber informações ao mesmo tempo e a isso se 

dá o nome de full-duplex. 

Apesar de o modo ser assíncrono, o Baud Rate (ou velocidade de transmissão) tem 

a função de padronizar o intervalo de cada bit e os dois lados devem ser ajustados para o 

mesmo valor. Por trabalhar baseada nos bits, a velocidade é medida em bits por segundo 

(bps). Dessa maneira, é possível calcular o tempo de duração de cada bit através da 

fórmula: 

 

 

Equação 3 - Tempo de duração do bit 
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O estado padrão das vias de transmissão e recepção é em nível alto, ou seja, 

quando é iniciada uma transmissão, é forçado para o nível baixo, que fica mantido pelo 

tempo Tbit. Essa borda é reconhecida pela outra via e assim se inicia o processo de 

sincronização para que o byte seja recebido. A esse pulso, se dá o nome de Start Bit. 

Seguido do Start Bit, os lados estão sincronizados e aptos à transmissão dos Bits de 

Dados. Ao final da transmissão é enviado um Stop Bit, que é um bit com valor um, para 

garantir que a linha volte ao seu estado padrão, ficando apta ao próximo dado. 

Já no modo síncrono as duas vias são destinadas de maneira diferente, sendo que 

uma delas se destina ao clock (CK) e a outra aos dados (DT). Sendo assim, os dados 

trafegam apenas em uma via, o que impossibilita a transmissão e recepção simultâneas, ou 

seja, opera no modo Half Duplex. 

Os dados trafegam de maneira simples, sem possuir um sistema de endereçamento. 

Para cada pulso, é transmitido um bit. O modo síncrono também opera com Mestre e 

Escravo, com o clock sendo gerenciado pelo mestre. Na visão do mestre, o clock é uma 

saída e para o escravo ele é uma entrada. Por ser Half Duplex, a via de transmissão muda 

de sentido constantemente, ou seja, ora é utilizada para transmissão, ora é utilizada para 

recepção dados. Dessa forma, para os dois lados, a via de dados é saída para transmissão 

e entrada para recepção. 

 

2.11.2 Protocolo SPI 
 

O Protocolo SPI foi criado pela Motorola e sua sigla vem de Serial Peripheral 

Interface. Esse protocolo opera em modo Mestre e Escravo e possui comunicação síncrona. 

Seu sincronismo ocorre através do clock, que é gerado pelo Mestre, enquanto que o 

Escravo aguarda o pulso de clock enviado. 

A interface física desse protocolo necessita dos sinais MOSI (Master Output Slave 

Input), MISO (Master Input Slave Output) e SCLK. Esses sinais ligam através de 

barramentos, todos os componentes através do sinal SSn, conforme a figura 30. 
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Figura 30 Rede de dispositivos SPI [24] 

 

Em ambos os dispositivos, Master e Slave, existe um registrador série, onde os 

dados a serem transmitidos são alocados em paralelo. De lá, também em paralelo, são 

resgatados os dados recebidos. Para cada pulso de clock, o Master recolhe um bit do sinal 

MISO e envia um bit no sinal MOSI. 

Através do sinal de clock (SCLK), o Master controla o fluxo de dados, ou seja, só há 

transferência enquanto o sinal SCLK for pulsado pelo Master. Durante o repouso, o valor 

lógico do sinal SCLK permanece estável e definido por CPOL. 

 

Figura 31 Diagrama de blocos da comunicação entre os dispositivos Master e Slave [24] 

 

No protocolo SPI a transferência é realizada em full-duplex, ou seja, os dois lados 

podem receber e transmitir dados simultaneamente. Uma transmissão sempre ocorre por 

iniciativa do Master e com duração previsível. 
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Quando se utiliza um sistema no protocolo SPI, pode ocorrer a existência de periféricos 

com parâmetros de operação diferentes. Por isso, o protocolo permite variações com 

relação aos seguintes parâmetros: 

• É permitida uma variação de 8 a 16 bits para formação das palavras; 

• O sinal de seleção pode ser ativo em nível zero ou um; 

• A frequência do clock pode estar situada na casa dos kHz ou MHz. 

 

 

2.11.3 Protocolo IEEE 802.11 (Wi-Fi) 
 

Também conhecida como rede wireless ou Wi-Fi, o protocolo IEEE 802.11 é 

considerado uma das grandes novidades tecnológicas dos últimos anos e acabou se 

tornando quase que um padrão de conectividade para as redes locais. Um prova disso é 

que a maioria dos computadores portáteis e até outros eletrônicos portáteis, como celulares 

e tablets, por exemplo, já saem de fábrica com interfaces para acesso a redes Wi-Fi. 

A grande vantagem para se utilizar redes Wi-Fi é a eliminação de boa parte dos 

cabos de conexão, já que o sinal é transmitido através do ar. Atualmente, as redes wireless 

possuem velocidades que permitem que sejam utilizadas de maneira eficaz em diversas 

aplicações, diferentemente do que ocorria em alguns anos atrás, quando uma rede Wi-Fi 

dificilmente conseguia alcançar grandes taxas de transferência. 

A utilização do protocolo IEEE 802.11 proporciona reduzida manutenção, facilidade 

de expansão, mobilidade aos usuários, já que o dispositivo não permanece conectado a um 

cabo de rede durante a conexão e é um tipo de rede que pode ser configurado com diversas 

topologias diferentes, de acordo com a necessidade do usuário e podendo ter suas 

configurações facilmente alteradas. 

Apesar disso, entre os protocolos de comunicação existentes, uma das 

desvantagens do IEEE 802.11 com relação aos demais é a segurança da rede, pois seu 

sinal é transmitido pelo ar na área em que a rede está instalada. Isso faz com que ela possa 

ser invadida de maneira mais fácil do que numa rede que funciona com transmissão por 

cabos. 

Segundo o modelo OSI (Open Systems Interconnection), a camada de enlace define 

o método de acesso ao meio. No protocolo IEEE 802.11 utiliza o CSMA/CA, que é a sigla 

para Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Quando foi criado esse 

protocolo, nos anos noventa, a taxa de transmissão nominal era de 1 a 2 Mbps. 

Esse padrão possui a BSA (Basic Service Area), que é a arquitetura para as redes 

sem fio baseada na divisão da área coberta pela rede local. As dimensões dessa área 
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dependem das características do próprio ambiente e da potência dos receptores e 

transmissores utilizados nas estações móveis. 

A camada física do protocolo IEEE 802.11 é responsável pela transmissão dos bits 

pelo canal de comunicação. Sua principal função é a modulação, onde é preparada a 

informação a ser transmitida no meio, através de ondas eletromagnéticas. 

Além da modulação, há o espalhamento do sinal, também conhecido como Spread 

Spectrum, que protege o sinal contra interferência. O nível físico emprega três formas de 

transmissão, sendo duas de radiofrequência (FHSS e DSSS) e uma de infravermelha. 

Existem também, três estados possíveis para as operações dessa camada, que são a 

detecção de portadora, a transmissão e a recepção. 

A camada de enlace pode ser dividida em duas, sendo que uma camada é o controle 

lógico do link (LLC) e a segunda é o controle de acesso ao meio (MAC). O LLC dá suporte 

ao MAC para os serviços de endereçamento, reconhecimento de quadros e detecção de 

erros. A principal função do controle de acesso ao meio é a alocação do meio físico para as 

estações de maneira que não haja interferências das demais estações que disputam o meio. 

O MAC possui o quadro MPDU (MAC Protocols Data Unit) e é composto de: 

 

• Cabeçalho MAC, onde estão as informações de controle do frame, duração, endereços 

e informações de controle da sequência; 

•  Corpo do frame, que contém as informações específicas do tipo do frame; 

•  Informação de redundância. 

 

A figura abaixo mostra a disposição do quadro MAC: 

 

 

Figura 32 Composição do cabeçalho MAC [25] 

 
A célula FC (Frame Control), contém as informações de controle enviadas da 

estação transmissora para a estação receptora. A segunda célula do quadro, Duration ID 

pode ter significados diferentes, dependendo do contexto. Nos pacotes de controle do 

subtipo PS (Power Slave), esse campo possui em seus dois bits mais significativos, valores 

um e um, e nos outros 14 bits, a identificação da associação AID (Association Identity) da 

EM que transmitiu o pacote. Esse valor varia de 1 a 2007. 
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Para os demais tipos de pacotes, esse campo indica o tempo de duração de 

transmissão necessário para que as EM atualizem o temporizador NAV. 

Os endereços de um a quatro carregam diferentes tipos de informação, dependendo 

do tipo de pacote enviado. Esses endereços podem ser:  

 

• DA (Destination Address): endereço do destino final do pacote;  

• SA (Source Address): endereço de origem do pacote;  

• RA (Receiver Address): endereço que determina o destino do pacote;  

• TA (Transmitter Address): endereço que determina a estação que transmitiu o frame; 

• BSSID (Basic Service Set Identification): identificação da BSS (Basic Service Set) em 

que se encontram as EM. Utilizado também para limitar o alcance de broadcast. 

 

O campo SC (Sequence Control) é responsável pelo controle de sequência de 

pacotes que são fragmentados. Possui as funções de identificar a quantidade de pacotes 

em que a mensagem será fragmentada e informar qual porção desse pacote fragmentado 

está sendo transmitida no momento. 

O campo FB (Frame Body) é onde são inseridas as informações das camadas 

superiores e seu tamanho varia entre 0 e 2312 bytes. 

No campo FCS (Frame Check Sequence), a subcamada MAC do transmissor calcula 

a sequência de 32 bits, resultante da operação realizada pelo código CRC sobre o 

cabeçalho e o campo FB do pacote e a insere neste campo. Tem a função de permitir que o 

pacote possa ser recuperado caso existam erros durante sua transmissão. 

Em todos os pacotes transmitidos, existe o chamado FC, ou Frame Control. O 

formato desse frame está representado na figura a seguir: 

 

 

Figura 33 Formato do campo FC [25] 

 

O primeiro campo tem a função de indicar a função do protocolo, enquanto que o 

campo Type, indica um entre quatro tipos de frame a ser transmitido. Os tipos podem ser 

Management, Control, Data ou Reservado. 
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O terceiro campo é responsável por indicar o subtipo do frame. Ao ser associado ao 

tipo, fica definida qual a função do frame. Essa associação pode resultar em diferentes 

funções de frames, entre elas estão relacionadas, associação, autenticação etc. 

Os campos 4 e 5 possuem funções parecidas: O To DS indica se o destino desse 

frame é um DS, enquanto que o Form DS indica se a origem é um DS. O campo More Flag 

informa se existem fragmentos que pertencem ao mesmo frame. 

O Retry indica se o pacote de dados está sendo retransmitido. O Pwr Mgt (Power 

Management) informa o modo de gerenciamento de energia que será utilizado após a troca 

de dados. O campo More Data indica se existem mais dados a serem transmitidos, para que 

a EM não entre no modo econômico caso haja mais dados para serem transmitidos. 

O campo WEP é responsável por informar se o corpo do frame está sendo 

transmitido de forma criptografada e por fim, o campo Order indica se está sendo utilizada 

uma classe de serviço Strict Order. 
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3. METODOLOGIA 
 

 

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de automação e supervisão 

residencial, constituído da unidade central microcontrolada, interface de comunicação de 

rede Wi-Fi, software que gerenciará o sistema, o driver de controle, os sensores e 

periféricos de acionamento. 

A primeira etapa consiste no desenvolvimento da unidade central microcontrolada. 

Trata-se de uma unidade de sistema centralizado, responsável por monitorar os dispositivos 

que estão distribuídos ao longo da rede, realizando a recepção dos sinais enviados pelos 

sensores e posteriormente seu processamento, enviando comandos e acionamentos aos 

dispositivos receptores para que executem determinas operações. 

A unidade central microcontrolada será constituída de duas plataformas de 

microcontroladores, sendo composta pelo Arduino e o PIC. O Arduino será responsável por 

gerenciar o módulo de comunicação Wi-Fi (Shield), este que será diretamente conectado 

aos pinos de I/O do Arduino e fará comunicação por meio do protocolo SPI. Também cabe 

ao Arduino integrar em seu software, o servidor WEB, este que disponibilizará acesso à 

interface cliente, permitindo o controle e supervisão dos dispositivos físicos. O PIC utilizado 

no projeto será o modelo PIC18F4520, que possui a vantagem de ter diversos recursos 

empregados e por ser bastante difundido na literatura didática sobre o assunto. O PIC será 

responsável pelo controle dos sensores infravermelho e magnético, assim como a 

iluminação e o acesso, através da fechadura elétrica. Sua programação será feita em 

linguagem C através da ferramenta de desenvolvimento MPLAB IDE. Os microcontroladores 

se comunicarão através da porta serial USART, presente em ambas as plataformas. 

Em uma segunda etapa, será desenvolvido o circuito responsável pelo controle dos 

dispositivos eletrônicos que estarão distribuídos ao longo da rede. Entre esses dispositivos 

está o sensor infravermelho, que tem a finalidade de monitorar a presença humana quando 

o sistema for ativado para tal finalidade, o sensor magnético sobreposto, cuja função é 

monitorar possíveis violações em portas e janelas, o acionamento da iluminação e o 

acionamento da fechadura elétrica, que possibilita o controle de acesso de maneira remota. 

O desenvolvimento do circuito eletrônico é complementado pelo microcontrolador PIC, o 

circuito de alimentação e de geração do sinal de clock. 

O sistema de interface com o usuário será desenvolvido através de uma interface 

HTML para que seja exibido nos navegadores em dispositivos clientes. Para a codificação, 

será utilizada a ferramenta Eclipse IDE, um aplicativo completo para testes e 

desenvolvimento de sistemas. Serão utilizadas as linguagens de marcação HTML e Java. 
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A interoperabilidade da interface cliente será realizada através de chamadas 

assíncronas sobre XML (Ajax) em um serviço do tipo REST. Serão desenvolvidos serviços a 

partir do framework de fonte aberta Resteasy, que implementa as especificações JSR-311 

(JAX-RS). 
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4. DESENVOLVIMENTO 
 

4.1 Alimentação do circuito 
 

O circuito eletrônico do projeto irá operar com duas tensões contínuas diferentes, 

sendo que o microcontrolador PIC e parte do driver de controle são alimentados com tensão 

de 5Vdc. Uma tensão de 12Vdc será necessária para alimentar a placa do Arduino UNO, o 

sensor de presença infravermelho, o receptor de radiofrequência e o acionamento do relé 

eletromecânico. 

O projeto não consiste no desenvolvimento da fonte de alimentação própria, neste 

caso uma fonte que converteria a tensão alternada da rede para um valor tensão inferior e 

contínuo. Para realizar a alimentação do circuito, será utilizada uma fonte chaveada com 

tensão de entrada de 100-240Vac (50/60Hz) que fornece em sua saída, uma tensão 12Vdc 

e uma corrente de 1A. Através da tensão fornecida pela fonte de alimentação, foi projetado 

o circuito para regular a tensão para 5Vdc. 

Todo o circuito elétrico do projeto opera com corrente contínua, com exceção da 

fechadura elétrica, que utiliza 12Vac (corrente alternada). Neste caso será utilizado um 

transformador rebaixador, para extrair a específica tensão. 

O circuito responsável por regular a tensão de 12Vdc para 5Vdc é composto pelo regulador 

de tensão LM7805 e dois capacitores utilizados como filtro, conforme pode ser visto na 

figura 34. 

 

Figura 34 Circuito regulador de tensão (Fonte própria) 

 

Neste circuito o capacitor C1 de 330nF está sendo utilizado para filtrar a tensão de 

entrada 12Vdc, que alimenta o CI 7805 e consequentemente gera a tensão de saída de 

5Vdc regulada, a tensão é filtrada pelo capacitor C2 de 100nF, que exercendo efeito 

principalmente sobre os ruídos de alta frequência. 
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4.2 Unidade central 
 

A unidade central do sistema é composta por duas plataformas microcontroladas, o 

Arduino UNO e o PIC18F4520. A escolha do Arduino foi feita devido ao fato do mesmo 

oferecer suporte à comunicação Wi-Fi através da sua "Shield". Porém, a utilização da Shield 

Wi-Fi compromete grande parte dos pinos de I/0 disponibilizados pelo Arduino, limitando 

assim, o número de periféricos a serem controlados pelo microcontrolador. Diante desse 

cenário, optou-se então pela utilização do PIC18F4520, com o propósito de dedicá-lo 

exclusivamente ao controle dos dispositivos distribuídos ao longo da rede. 

Para realizar a comunicação entre os dois microcontroladores, de modo a garantir a 

plena integração do sistema, foi utilizada a comunicação serial USART presente em ambos 

os microcontroladores. A figura 35 ilustra a composição da unidade central do projeto e a 

relação de comunicação entre os dispositivos. 

 

Figura 35 Estrutura da unidade central do sistema (Fonte própria) 

 

4.3 Microcontrolador PIC18F4520 
 

4.3.1 Circuito oscilador 
 

O PIC18F4520 possui dez diferentes modos de funcionamento do seu oscilador. 

Neste projeto utilizaremos um cristal oscilador de 8MHz, sendo assim, o microcontrolador 

será programado para trabalhar no modo oscilador HS, destinado para aplicações que 

utilizam cristal/ressonador de alta frequência (acima de 4MHz). 

De acordo com Zanco (2010), o tipo de oscilador é uma escolha que deve ser feita 

pelo projetista do sistema e deve levar em conta fatores como o nível de precisão desejado, 

temperatura ambiente, interferências eletromagnéticas, emissão de EMI, custo, etc. 
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Além do cristal ressonante, o circuito oscilador é composto por dois capacitores que 

são interligados entre os terminais do cristal e o GND do circuito. O valor da capacitância 

está diretamente relacionado com a frequência de trabalho do cristal, por isso, a relação 

com esses valores é disponibilizada na folha de dados do microcontrolador. 

Os valores dos capacitores C3 e C4 foram definidos de acordo com as 

especificações fornecidas pelo fabricante, neste caso como o cristal opera na frequência de 

8MHz, recomenda-se a utilização de capacitores de 15pF, conforme pode ser visto na figura 

36. 

 

Figura 36 Circuito oscilador (Fonte própria) 

 

Os terminais do cristal ressonador devem ser ligados nos pinos CLK0 e CLK1 do 

microcontrolador, no caso do PIC18F4520, esses correspondem aos pinos de I/O 13 e 14. 

 

4.3.2 Reset 
 

A função Reset presente nos microcontroladores é utilizada geralmente em situações 

de travamento do sistema. Quando ocorre um Reset, a execução do programa é 

interrompida e o microcontrolador volta ao seu endereço inicial 0000h, ou seja, ao início do 

programa. 

Existem diferentes modos de resetar o PIC18F4520, será utilizada no projeto a 

função Master Clear Reset, configurada através do pino MCLR (pino 1), que consiste em um 

circuito composto por um resistor, um capacitor, um diodo e um botão, esse último 

responsável por gerar o evento de Reset. 

Na configuração Master Clear Reset, o pino MCLR é normalmente alimentado, 

permanecendo o tempo todo em nível lógico '1'. No momento que o botão destinado à 

função Reset é pressionado, o nível lógico no pino MCLR é forçado à '0', nesse momento o 

microcontrolador é resetado e o programa volta ao seu início. 
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O circuito Reset utilizado no projeto (figura 37) é proposto pelo fabricante do 

PIC18F4520 e está disponível no datasheet do componente. 

 

 

Figura 37 Circuito do Reset (Fonte própria) 

 

Além da função Master Clear Reset, será implementada no projeto a função 

Watchdog Timer, em português “cão de guarda”. Trata-se de um recurso utilizado para 

evitar a paralização do sistema em caso do oscilador travar. O Watchdog é um temporizador 

que realiza uma determinada contagem e quando há o estouro do seu time-out, o mesmo 

executa o Reset do programa. Este recurso é indicado em sistemas embarcados, onde não 

pode ocorrer paralização do sistema. 

 

4.4 Acionamento 
 

4.4.1 Iluminação 
 

O acionamento de uma luminária ou até mesmo uma simples lâmpada não pode ser 

feito diretamente pelo pino do microcontrolador, simplesmente configurando-o como pino de 

saída. É necessário que exista um circuito de potência ou que seja capaz de chavear um 

dispositivo que opere com uma maior potência. 

De acordo com Zanco (2010), a capacidade máxima de corrente fornecida por cada 

pino do microcontrolador, quando configurado como saída, é de 20mA. 
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Através dessa informação, o circuito foi projetado para realizar o acionamento a partir 

de um pequeno valor de corrente contínua. Num primeiro estágio foi utilizado um transistor 

bipolar, configurado para operar como chave e energizar a bobina do relé, nesse modo o 

transistor será polarizado em dois estados: Corte e Saturação. 

 

 

Figura 38 Circuito de acionamento da iluminação (Fonte própria) 

 

Quando o transistor está saturado, opera como um curto-circuito (chave fechada) e 

quando opera na região de corte, funciona como um circuito aberto (chave aberta). 

A corrente de base do transistor em operação pode ser definida através da equação: 

 

 →  →  

Equação 4 - Cálculo da corrente de base do transistor 

 

O acionamento do circuito ocorre quando o microcontrolador envia o sinal em nível 

lógico ‘1’ para o circuito, consequentemente a corrente de base do transistor faz com que 

ocorra o seu chaveamento. Nesse momento a bobina do relé será energizada com a tensão 

de 12Vdc e o interruptor eletromecânico presente no interior do relé será acionado, 

realizando a comutação do relé. 

A ligação de um diodo invertido e em paralelo com o dispositivo controlado é 

popularmente conhecida como diodo de “roda-livre”. Normalmente é utilizado em 

dispositivos com cargas indutivas, como por exemplo, motores e relés. No momento que é 

interrompida a alimentação desses dispositivos é originada uma corrente reversa. A 

presença do diodo faz com que a corrente retorne à entrada do circuito, mantendo o seu 

sentido de origem e evitando que o transistor seja danificado, daí o termo "roda-livre". 



46 

 

4.4.2 Fechadura elétrica 
 

O circuito de acionamento da fechadura elétrica será bastante semelhante ao mesmo 

implementado na iluminação, tendo em vista que o seu acionamento também será feito por 

meio de um relé eletromecânico. A única diferença em relação ao circuito da iluminação é 

que a fechadura utiliza uma tensão alternada de 12Vac, de acordo com a figura 39. 

 

 

Figura 39 Circuito de acionamento da fechadura elétrica (Fonte própria) 

 

Como a maior parte do circuito eletrônico utiliza corrente contínua, tornou-se 

necessária a utilização de um transformador rebaixador, cuja característica é transformar a 

tensão da rede 127/220Vac (RMS) em uma tensão de saída de 12Vac. 

 

 

 

Figura 40 Mecanismo eletromecânico da fechadura (Fonte própria) 
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O primário do transformador é constituído por dois enrolamentos, permitindo que a 

alimentação seja feita com uma tensão de 127Vac ou 220Vac. 

 

 

Figura 41 Terminais do transformador rebaixador (Fonte própria) 

 

A tensão de saída do transformador é fixada em 12Vac, independente da tensão de 

entrada (127 ou 220Vac), levando-se em consideração que seja aplicada a relação correta 

entre tensão de entrada / enrolamento. 

A relação de transformação é expressa entre o valor de tensão aplicada no 

enrolamento primário Vp e a tensão de saída do secundário Vs, sendo proporcional à 

relação entre o número de espiras do primário Np e o número de espiras do secundário Ns. 

A mesma regra se aplica às correntes do primário Ip e do secundário Is, porém, 

inversamente proporcionais. Estabelecendo a seguinte relação: 

 

 

Equação 5 - Relação de transformação 

 

4.5 Sensores 
 

4.5.1 Sensor de presença infravermelho 
 

O sensor infravermelho possui a finalidade de monitorar o ambiente e quando 

detectar a presença deverá no mesmo instante informar ao sistema, para que seja realizado 

o devido tratamento. 
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Para que o microcontrolador identifique o evento gerado pelo sensor, será habilitada 

no pino RB0 (pino 33) a interrupção externa INT0. 

Uma interrupção é caracterizada como um evento de hardware que provoca a 

interrupção temporária na execução do programa e desvia-o para uma rotina específica, 

onde o evento é devidamente tratado. Uma vez que o evento foi tratado, o programa retorna 

ao ponto em que foi interrompido e a sua execução continua. O PIC18F4520 trabalha com 

dois níveis de prioridade destinados à interrupção, sendo assim, a interrupção pode ser 

definida como de alta prioridade ou baixa prioridade. Quando ocorrer uma interrupção de 

alta prioridade o programa será desviado para o endereço 0008h e quando ocorrer uma 

interrupção de baixa prioridade o programa será desviado para o endereço 0018h. 

Na programação do PIC a interrupção gerada pelo sensor infravermelho será 

identificada na borda de descida, ou seja, o pino RB0 responsável por monitorar a 

interrupção externa estará o tempo todo em nível lógico ‘1’, caso o nível lógico deste pino 

seja alterado para ‘0’, imediatamente o microcontrolador entenderá que se trata de uma 

interrupção e fará o desvio do programa à rotina de tratamento da interrupção. 

 

Figura 42 Representação do circuito do sensor infravermelho (Fonte própria) 

 

O sensor infravermelho disponibiliza em sua placa de circuito impresso, os contatos 

do relé que é acionado na detecção da presença. Este relé possui contato NF (normalmente 

fechado), que será alimentado com uma tensão de 5Vdc e posteriormente enviará o nível 

lógico ‘1‘ ao pino RB0. 
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Figura 43 Placa interna do sensor infravermelho (Fonte própria) 

 

4.5.1 Sensor magnético 
 

Considerado de pequeno porte, o sensor magnético normalmente é utilizado para 

monitorar portas e janelas. O modelo de sensor utilizado no projeto é dotado de um 

transmissor RF, no momento que é acionado, automaticamente envia o seu sinal para o 

receptor, este que por sua vez, verifica se o sensor que enviou o sinal está configurado em 

sua memória. Estando o sensor habilitado, o receptor fará o acionamento do seu relé e 

consequentemente o microcontrolador será informado por meio da interrupção externa. 

Para que o microcontrolador identifique o evento gerado pelo receptor RF, será 

habilitada no pino RB1 (pino 34) a interrupção externa INT1. 

 

 

Figura 44 Representação do circuito do sensor magnético (Fonte própria) 
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Assim como no sensor infravermelho, a interrupção externa destinada ao sensor 

magnético também atuará na borda de descida, ou seja, será utilizado o contato NF 

(normalmente fechado) do receptor, de maneira a manter o pino RB1 alimentado com nível 

lógico ‘1’. Quando ocorrer o acionamento do sensor magnético, o receptor irá abrir o seu 

contato e ativar a interrupção externa do PIC. 

Os resistores R5 e R6 conectados ao 5Vcc e ao contato dos sensores, são resistores 

de pull-up, cuja função é limitar a corrente aplicada no pino do microcontrolador e evitar a 

flutuação dos pinos configurados como entradas. Em geral, o resistor de pull-up deve ser um 

décimo menor que a impedância do pino de entrada. 

 

 

4.6 Placa de circuito impresso 
 

O esquema elétrico (figura 45) do circuito de controle do sistema foi desenvolvido 

através do software Proteus ISIS versão 7.9. A placa de circuito impresso (figura 46) foi 

desenvolvida através do software Proteus Ares versão 7.9.  
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Figura 45 Esquema elétrico do circuito de controle (Fonte própria) 
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Figura 46 Layout da placa de circuito impresso do sistema de controle (Fonte própria) 
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4.7 Aplicação WEB 
 

4.7.1 Interface com o usuário 

 

 

     

Figura 47 Telas do aplicativo gerenciador do sistema (Fonte própria) 

 

Para a interface com o usuário, utilizamos a linguagem HTML, visando 

primeiramente à compatibilidade com a maior gama de dispositivos móveis disponíveis no 

mercado. Esta interface contará com os elementos básicos de manipulação das funções do 

aplicativo e toda a estrutura necessária para o acionamento dos dispositivos a serem 

controlados no escopo deste trabalho. 

 

4.7.2 Arquitetura da aplicação 
 

Java 7 Linguagem de programação 

RestEasy API REST (JSR-311) 

CSS Aplicação de estilos na interface do usuário 

Javascript Manipulação de dados para apresentação 

jQuery Framework javascript 

Ajax Invocação de serviços remotos 
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Figura 48 Diagrama da aplicação e seus componentes de hardware (Fonte própria) 

 

A imagem mostra a relação entre os componentes de software e as integrações 

entre os mesmos. 

A camada WEB será composta por páginas desenvolvidas em HTML e estilizadas 

com CSS. O controle e apresentação dos dados serão realizados pelas classes JavaScript. 

As chamadas Ajax serão interceptadas por filtros na camada WEB do servidor a fim de 

garantir a segurança dos dados informados e a autenticação e autorização do cliente. 

O core do sistema será responsável por interpretar as chamadas e transformá-las em 

dados aceitáveis pelo controlador de hardware (Arduino Uno) que fará posteriormente o 

envio da informação para o PIC. Após a execução dos comandos no hardware, mensagens 

informativas serão apresentadas ao usuário na tela do dispositivo a fim de garantir a melhor 

interatividade no uso do aplicativo. 
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Figura 49 Estrutura de acesso a partir de diversos dispositivos (Fonte própria) 

 

O sistema poderá ser acessado por qualquer dispositivo provido de um navegador de 

Internet atualizado. No diagrama acima, é representado o acesso a partir de diferentes 

dispositivos, não necessariamente a partir do mesmo sistema operacional. 

A metodologia empregada é interessante por fornecer a interoperabilidade com 

diversos sistemas operacionais. Podemos acessar a aplicação através de um computador, 

um smartphone, um celular simples com um navegador atualizado, um tablet ou tocadores 

de musica portáteis que também possuam navegador. 

Será disponibilizada uma interface única que fará a comunicação com o servidor do 

aplicativo, a fim de garantir a comunicação segura com o Arduino e posteriormente enviando 

os comandos ao PIC. 
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Figura 50 Ciclo de vida da chamada de acionamento e resposta de um dispositivo (Fonte própria) 

 

O diagrama acima exibe a sequência de execução dos passos para atingir o 

acionamento de um dispositivo com sucesso. 

O usuário interage com o sistema na camada de apresentação, selecionando a ação 

a ser executada. A camada WEB deverá realizar uma chamada Ajax para o servidor 

enviando os dados e a ação a ser executada. O servidor enviará uma chamada para o 

Arduino, enviando os dados de acionamento em base hexadecimal. 

O Arduino, por sua vez, irá enviar uma mensagem através da sua porta serial para 

realizar a comunicação com o microcontrolador PIC, acionando os dispositivos físicos. 

 

4.7.3 Ferramenta de desenvolvimento da aplicação 
 

O desenvolvimento da aplicação será executado com Java. Para atingir os requisitos 

fundamentais de disponibilidade, manutenibilidade e facilidade na implementação, 

optamos por escolher a IDE Eclipse, que é a mais utilizada no mercado de aplicações 

corporativas com Java. 

O projeto foi construído com a estrutura de projetos do Maven baseada nos arquivos 

pom.xml. O arquivo pom.xml é um arquivo responsável pela organização da estrutura do 

projeto, a organização das dependências e o controle da geração de releases. Este arquivo 
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é um documento XML que descreve quais são os módulos, qual a relação entre eles e 

também quais as dependências que cada módulo contém. 

 

 

Figura 51 Ambiente de desenvolvimento Eclipse IDE (Fonte própria) 
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5 CONCLUSÃO 
 

Definimos inicialmente que o objetivo desse projeto seria desenvolver um sistema de 

automação e monitoramento residencial, baseado na plataforma Arduino, de maneira que 

fosse permitido ao usuário o acompanhamento em tempo real dos status dos dispositivos 

que seriam pré-definidos como monitoráveis ou controláveis a distância, através de qualquer 

dispositivo que permitisse acesso a internet. 

Para que o projeto atendesse a esse propósito, procuramos utilizar componentes de 

baixo custo, pois isso seria uma maneira de otimizar os custos e além disso, proporcionar 

melhorias futuras de maneira a não se tornar um projeto com preço elevado, mas ainda 

assim atendendo aos seus objetivos. 

Os principais componentes do nosso sistema foram o Arduino Uno, o módulo de Wi-

Fi e o microcontrolador PIC e a partir dessas três plataformas foi possível construir o que 

propusemos inicialmente. 

Concentramos a ideia desse projeto em três pilares principais: segurança, economia 

e conforto. Tendo isso como consideração, o projeto se mostrou eficaz em seu 

funcionamento, pois permite que o usuário realize as tarefas que definimos remotamente, 

podendo monitorar e controlar certos componentes de sua residência, permitindo maior 

conforto e segurança. 
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