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RESUMO 

 

A automação está cada vez mais presente nos dias atuais. Indústrias, prédios e casas já 

contam com sistemas integrados que facilitam a interatividade dos usuários com os 

equipamentos existentes. 

A automação residencial, de forma simplificada, é um sistema que possibilita melhorar 

o estilo de vida, aumentando o conforto, a segurança e a eficiência de uma residência 

englobando iluminação, entretenimento, telecomunicações, temperatura do ambiente e tudo 

com a possibilidade de ser centralizado em um único sistema de controle. 

Este trabalho tem por objetivo o estudo e a implementação de um sistema de 

automação residencial Wireless que permita o controle remoto de qualquer dispositivo 

eletrônico ligado à tomada, visando automatizar e simplificar as rotinas de uma residência. O 

acesso ao sistema automatizado é realizado através de uma página WEB, podendo ser 

acessada de qualquer smartphone, tablet ou computador de qualquer lugar próximo ao micro 

controlador 

Palavras-chave: Automação. Sistemas Integrados. Wireless. WEB. 

 

 



 

ABSTRACT 

 Automation is increasingly present today. Industries, buildings and homes already 

have integrated systems that facilitate users' interactivity with existing equipment. 

 

Home automation simplified form is a system that makes it possible to improve the 

way of life, increasing the comfort, the safety and efficiency of a residence encompassing 

lighting, entertainment, telecommunications, temperature and environment with a possibility 

of being centralized in a system control. 

This work aims at the study and implementation of a wireless home automation 

system that allows remote control of any electronic device plugged in, in order to automate 

and simplify the routines of a residence. The automated system access is performed through a 

web page and can be accessed from any smartphone, tablet or computer next to the micro 

controller. 

 Keywords: Automation. Integrated Systems. Wireless. WEB 
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Capítulo 1 - INTRODUÇÃO 

 

Com a evolução da tecnologia a cada dia, surgem diversos mecanismos que 

podem oferecer economia, conforto e praticidade. Pensando nisso, a ideia de 

automatizar uma residência surge naturalmente para facilitar diversas ações realizadas 

diariamente, tanto para pessoas comuns como também para pessoas com deficiência, 

que não podem se locomover para acender uma lâmpada ou abrir um portão, por 

exemplo. Para que isso se torne realidade, alguns dispositivos são necessários, como 

microcontroladores, que são interligados aos dispositivos que irão executar as ações no 

lugar do usuário através do servidor Web.  

A variedade de dispositivos que podem ser instalados em uma residência é 

enorme e varia de acordo com as funcionalidades que se quer implementar. Os 

dispositivos que este projeto apresenta são as luzes, condicionador de ar, portão e porta 

eletrônico e sensores. 

Para o desenvolvimento deste protótipo, foram escolhidos componentes prontos, 

como o NodeMCU ESP8266 ESP-12 (Capítulo 3.2.1), que é um controlador lógico 

open source, com Wi-Fi integrado que recebe solicitações do usuário, as processa e 

envia para o dispositivo correspondente.  

A programação do microcontrolador ocorre através de uma IDE facilitando a 

escrita de funcionalidades na placa. O sistema possui uma página de gerenciamento de 

dispositivo onde é possível controlar todos os equipamentos instalados na residência. 

Esse controle dos dispositivos só é permitido ao usuário que se encontra conectado à 

rede criada pelo microcontrolador. 

O servidor web assegura maior praticidade para suportar as funções que serão 

executadas, podendo então ser controladas sem estar necessariamente no local. Com 

esta tecnologia podemos realizar atividades repetitivas e mecânicas, executando um 

trabalho doméstico de forma rápida e prática, além de contar com a economia que a 

automação pode proporcionar. Para constatar as funcionalidades do projeto, foi feita 

uma maquete de isopor onde foram implantados todos os dispositivos citados para 

automatizar, proporcionando uma melhor visão sobre o projeto realizado. 
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1.1 Motivação  

Durante décadas, países em desenvolvimento deixaram o planejamento urbano 

em segundo plano. As cidades cresceram de forma desordenada e hoje se paga um alto 

preço por um mínimo de qualidade de vida. Nesta visão, a chamada “casa inteligente” 

tem seu papel social ampliado, pois além de proporcionar o conforto com a interligação 

de equipamentos eletrônicos, possibilita uma maior economia de energia, segurança, 

acessibilidade e conveniência para as residências.  

Este trabalho tem como objetivo mostrar o que pode ser feito com automação 

residencial, utilizando um servidor web em conjunto com a placa NodeMCU. 

1.2 Histórico 

Em 1750, as máquinas a vapor deram início a um novo modelo de produção 

onde se dependesse cada vez menos de mão de obra. Posteriormente, veio o surgimento 

do telefone, da rede de transmissão e a invenção da válvula em que originou a televisão 

e o rádio. Em 1946, ocorreu o anuncio do primeiro computador digital eletrônico de 

grande escala chamado ENIAC. Em 1976 foi lançado o primeiro microcomputador pela 

Apple, e em 1989 a internet e o celular começaram a ser mais populares. Apesar da 

evolução ter sido contínua conforme mostra a figura 1.1, a história da automação 

começou anteriormente, quando a automação industrial, em 1960, lançou os 

dispositivos CLPs (Controladores Lógicos Programáveis) [1].    

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 1.1 -  Evolução Tecnológica 
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Após o sucesso da automação industrial, o próximo setor atingido pela 

automação foi o de comércio, devido ao rápido avanço da informática e os softwares de 

gerenciamento [2]. Nos dias atuais, lojas e supermercados já possuem etiquetas 

eletrônicas de preço conforme mostra a figura 1.2; e através de softwares como o 

Alterdata tem a gerência de sua empresa totalmente integrada, incluindo setor Fiscal e 

Contábil, por exemplo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Até meados de 1970 não se havia percebido a necessidade de automação em 

uma residência. Foi em 1975, com o surgimento do primeiro módulo inteligente (X-10) 

[3], mostrado na figura 1.3, que a automação residencial ganhou forças e se tornou mais 

popular. Através da tecnologia usada (Power Line Carrier)[3] pelo módulo inteligente, 

houve a possibilidade de controlar dispositivos a distância sem fazer alterações na rede 

elétrica da casa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 – Lojas com uso de etiquetas eletrônicas  

                      Figura 1.3 -  Módulo X-10 
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1.3 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho encontra-se divido em 5 capítulos. O capitulo 2 apresenta os 

fundamentos teóricos necessários para o desenvolvimento do projeto, onde serão 

explicados os conceitos de telecomunicações usados nele. No capítulo 3, é feita a 

caracterização de todo o projeto, desde a explicação dos equipamentos utilizados até 

como ocorre todo o seu funcionamento. O Capítulo 4 apresenta os resultados 

experimentais e nele estão inseridos todos os testes que foram feitos. O capitulo 5 

contém a conclusão de todo o projeto. 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 

Capítulo 2 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Os processos de automação envolvem diversos recursos de hardware e 

software [4]. A escolha destes recursos de forma eficiente permite que se possa 

implementar um sistema de automação que atenda aos requisitos mínimos de operação. 

Desta forma, neste capítulo será realizada a abordagem sobre a fundamentação teórica 

do uso das telecomunicações utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho de 

conclusão de curso. 

2.1 Wi-Fi 

Wi-Fi, que significa Wireless Fidelity (fidelidade sem fio), é uma conexão do 

padrão IEEE 802.11 [5] que permite a conexão entre um conjunto de dispositivos sem 

fio localizados em um mesmo lugar geográfico conforme mostra na figura 2.1. As 

Redes Wi-Fi fazem uso de ondas de rádios comuns para transmitirem as funções de 

internet, assim como acontece com rádio, televisão e celular por exemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através desta tecnologia, é possível criar redes que conectam um conjunto de 

dispositivos semelhantes e/ou distintos (smartphones, tablets, computadores, etc.) que 

se encontrem próximos entre si [5]. Tais redes operam através de ondas de rádio 

transmitidas por meio do roteador, que recebe os sinais, codifica e emite por uma 

Figura 2.1 - Conjunto de dispositivos sem fio 
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antena. Diversos benefícios são notados, entre eles: permitir ao usuário utilizar a rede 

em qualquer espaço dentro dos limites de alcance de transmissão; evitar a poluição 

visual no momento que impede a destruição de estruturas para passagem de cabos [5].     

 

 

2.2 Servidor Web 

Servidor Web (Web Server) pode referir tanto ao equipamento físico (hardware) 

quanto ao programa (software), ou ambos trabalhando juntos. 

Referente ao hardware é uma máquina, ligada 24hrs, que armazena os arquivos que se 

encontram no site e os entrega para o cliente, quando requisitada. Referente ao software, é 

responsável por aceitar pedidos de clientes geralmente de navegadores e servi-los com 

respostas. O servidor físico possui programas específicos para responder ao tipo de solicitação 

realizada e no caso de um site, esta solicitação pode ser feita através de um protocolo conhecido 

como HTTP. Assim, existem programas específicos para responder a solicitações do tipo HTTP 

[6].  

Em um nível mais básico, o navegador fará uma requisição utilizando o protocolo 

HTTP sempre que necessitar de um arquivo hospedado em um servidor web conforme mostra a 

figura 2.2. Quando a requisição alcançar o servidor web correto (hardware), o servidor 

HTTP (software) enviará o documento requerido, também via HTTP. 

 

 

 

 

Figura 2.2 - Requisição do navegador com o servidor web 
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2.3 HTML 

HTML vem do termo HyperText Markup Language. A palavra linguagem vem de 

como iremos escrever, dar comandos para que os navegadores entendam o que queremos e 

exibam o que desejamos. Marcação é como iremos marcar, com as famosas tags, a nossa 

informação, ou seja, através de etiquetas iremos organizar e dar significado a nossa informação 

[7]. Hipertexto é a nomenclatura que remete a um formato digital no qual agrega-se outros 

conjuntos de informações através de blocos de textos e imagens. 



 

17 

 

 Figura 3.1 – Arquitetura do projeto 

Capítulo 3 - PROJETO 

 

O sistema de automação residencial implementado neste trabalho aborda 

algumas das possibilidades existentes para controle de dispositivos por meio de uma 

rede sem fio. No decorrer deste capítulo serão mostrados e explicados todos os 

componentes utilizados e como a integração entre eles ocorre. O projeto foi 

desenvolvido em quatro partes, definidas da seguinte maneira: a primeira parte é 

constituída pela arquitetura do sistema, onde será explicado como ocorre a comunicação 

entre o dispositivo e os equipamentos da casa. A segunda parte será uma teoria dos 

circuitos, sensores e motores utilizados. A terceira é constituída pela página Web, onde 

mostraremos sua interface e a quarta parte informações sobre a maquete. 

3.1 Arquitetura do Sistema 

Os protocolos de comunicação foram escolhidos em função do 

desenvolvimento do projeto e para compreender o seu funcionamento uma explicação 

inicial sobre a arquitetura é necessária. 

O sistema foi desenvolvido em função dos protocolos de comunicação 

escolhidos e para compreender o seu funcionamento uma explicação inicial sobre a 

arquitetura é necessária. 

A figura 3.1 mostra a arquitetura utilizada neste trabalho e os principais 

componentes que fazem parte do sistema. Em um momento inicial, o usuário acessa a 

página Web por meio de um dispositivo móvel para controle dos sensores e outros 

componentes da residência. Ao selecionar uma ação, o comando correspondente é 

enviado por Wi-Fi para o módulo controlador, que o repassa para os módulos que estão 

conectados a ele. 
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3.2 Circuitos e Sensores 

3.2.1 Controlador 

Microcontrolador é um pequeno computador num único circuito integrado o 

qual contém um núcleo de processador, memória e periféricos conectados. São usados 

em dispositivos automatizados, como os sistemas de controle de automóvel, controles 

remotos, eletrodomésticos, e outros sistemas embarcados [8]. Ao reduzir o tamanho e o 

custo em comparação a um projeto que usa um dispositivo microcontrolado, 

microcontroladores tornam-se econômicos para controlar digitalmente dispositivos e 

processos [9].  

Uma das vantagens do microcontrolador é o seu consumo de energia ser baixo, 

normalmente, na casa dos miliwatts e possuir habilidade para entrar em modo de espera 

aguardando por uma interrupção ou evento externo, como, por exemplo, o acionamento 

de uma tecla, ou um sinal que chega via uma interface de dados, tornando-os ideais para 

aplicações onde a exigência de baixo consumo de energia é um fator decisivo para o 

sucesso do projeto [10].  

 

3.2.1.1 NodeMCU 

 

Para o projeto, foi utilizado o ESP8266 NodeMCU [11] mostrado na figura 3.2, 

que é um microcontrolador que possui um modulo Wi-Fi em sua constituição e tem 

como objetivo criar a rede WLAN onde os dispositivos móveis irão se conectar.   

O módulo Wi-Fi ESP8266 NodeMCU é uma placa de desenvolvimento que 

combina o chip ESP8266, uma interface usb-serial e um regulador de tensão 3.3V. A 

programação pode ser feita usando LUA ou a IDE [12] do Arduino, utilizando a 

comunicação via cabo micro-usb.  O NodeMCU possui antena embutida e conector 

micro-usb para conexão ao computador, além de 11 pinos de I/O e conversor analógico-

digital [13].  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_central_de_processamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria_%28computador%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Controlo_remoto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Controlo_remoto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletrodom%C3%A9stico
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Figura 3.2 - Módulo NodeMCU 

 

3.2.2 Sensores 

Sensores podem ser definidos como sendo dispositivos utilizados para 

identificar, medir ou gravar fenômenos físicos tais como calor, radiação etc, e que 

respondem transmitindo informações, iniciando mudanças ou operando controles [14].   

Estes dispositivos mudam seu comportamento sob a ação de uma grandeza 

física, podendo fornecer diretamente ou indiretamente um sinal que indica esta 

grandeza. Quando os sensores operam diretamente, convertendo uma forma de energia 

em outra, são chamados transdutores. Os que operam indiretamente alteram suas 

propriedades, como a resistência, a capacitância ou a indutância, sob ação de uma 

grandeza, de forma mais ou menos proporcional [15].  

Um sensor é posicionado a fim de detectar um evento pontual, relativo à 

grandeza monitorada, e enviar a informação na forma de sinais elétricos que serão 

reconhecidos pelo equipamento de controle. A seguir, veremos os sensores utilizados no 

projeto. 
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Figura 3.3- Sensor de temperatura e umidade 

Figura 3.4 - Sensor de luminosidade 

3.2.2.1 Temperatura e umidade 

 
O DHT22, mostrado na figura 3.3, é um sensor de temperatura e umidade que 

permite fazer leituras de temperaturas entre -40 a +80 graus Celsius e umidade entre 0 a 100% 

[16].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

  

 

3.2.2.2 Luminosidade 

 

 

O Sensor de Luminosidade LDR, mostrado na figura 3.4, é um componente cuja 

resistência varia de acordo com a intensidade da luz. Quanto mais luz incidir sobre o 

componente, menor a resistência [17]. 
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Figura 3.5 - Servomotor 

3.2.3 Atuador 

3.2.3.1 Servomotor 
 

O servomotor, mostrado na figura 3.5, foi utilizado para fazer a abertura das 

portas e portões e é um motor no qual podemos controlar sua posição angular através de 

um sinal PWM [18].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, um servomotor é um atuador eletromecânico utilizado para 

posicionar e manter um objeto em uma determinada posição. Para isso, ele conta com 

um circuito que verifica o sinal de entrada e compara com a posição atual do eixo. 

Como pode-se ver na figura 3.6, o ângulo do servomotor é proporcional ao 

Duty Cycle (tempo que o sinal é positivo) do sinal PWM. Diferentemente dos motores 

de corrente continua ou motores de passo que podem girar indefinidamente, o eixo de 

um servo possui a liberdade de apenas 180º [18].  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 - Controle via PWM de um servo 

https://portal.vidadesilicio.com.br/grandezas-digitais-e-analogicas-e-pwm/
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Figura 3.7 - Pastilha Termoelétrica Peltier TEC1-12706 Cooler 

 

3.2.4 Pastilha Peltier 

 

Esta Pastilha Peltier, conforme mostra a figura 3.7, é um cooler termoelétrico 

com a capacidade de aquecer e esfriar objetos em minutos com a simples alimentação 

dos seus terminais. Foi utilizada no projeto, com objetivo de climatizar uma pequena 

área da casa.  

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Servidor Web 

O servidor Web é um software responsável por aceitar pedidos de clientes, 

geralmente de navegadores, e servi-los com respostas em HTTP incluindo 

opcionalmente dados, que geralmente são páginas Web, tais como documentos em 

HTML com objetos embutidos (imagens, textos, etc.) ou um computador que executa 

um programa que provê a funcionalidade previamente descrita [19].  
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Neste projeto, o servidor Web estará sendo processado pelo NodeMCU 

ESP8266 ESP-12 que possui a função de Web Server. Esse microcontrolador criará uma 

WLAN (Wireless Local Area Network) para que outros dispositivos sem fio possam se 

conectar a ele. Uma vez que algum usuário tenha se conectado à rede criada pelo 

microcontrolador, este poderá acessar a página Web abrindo o navegador e digitando o 

endereço: 192.168.2.1. Este endereço é estático e está fixado no código inserido no 

microcontrolador. Com isso, qualquer usuário que tenha acesso a rede poderá alterar o 

status dos periféricos que estão conectados ao microcontrolador por meio de jumpers. 

Um código escrito em HTML e em C estará rodando dentro do microcontrolador. A 

parte do código escrita em HTML, cuida basicamente da página Web e a parte do 

código escrita em C cuida do controle dos periféricos como o servo motor, por exemplo.  

 

3.4 Maquete  

O método aplicado para testarmos o projeto abordado foi uma maquete, que 

simula uma instalação elétrica residencial e os locais onde estão localizados cada 

componente do projeto, assim como o funcionamento de cada um desses componentes. 

A residência simulada na maquete foi feita de isopor, utilizou-se lâmpadas de 12V e os 

sensores são os mesmos que se pode utilizar em uma instalação real de Automação 

Residencial já comentados nos tópicos anteriores.  
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Capítulo 4 – IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO   

 

Neste capítulo serão detalhadas as características do projeto tais como 

dimensões, materiais usados, funcionalidades, testes, dificuldades encontradas durante a 

implementação e resultados obtidos e também será mostrada a interface da página Web 

e como foi ela foi criada.   

4.1 Dificuldades encontradas  

Durante a implementação do projeto, muitas dificuldades foram surgindo tais 

como: escolha do melhor microcontrolador a um valor acessível, elaboração do código, 

falhas nos testes e consequente resolução das mesmas, aquisição dos componentes, 

montagem etc. 

Inicialmente, optou-se pelo Arduino UNO [20] para implementação do projeto. 

Junto a ele seria ligado um módulo Wi-Fi ESP8266 ESP-201 [21] para que a conexão 

com o Smartphone ocorresse de forma Wireless. Porém, esse conjunto apresentou 

problemas. Não houve sucesso na configuração do módulo Wi-Fi, seja porque o mesmo 

estaria com defeito seja por algum problema de conexão física, pois os Jumpers 

poderiam estar com defeito ou terem sidos conectados de forma equivocada. Portanto, a 

ideia de utilizar dois componentes separados (Arduino e Módulo Wi-Fi) foi abandonada 

e buscou-se uma solução mais prática. Ao continuar pesquisando os componentes 

eletrônicos para o projeto, descobriu-se o NodeMCU ESP8266 ESP-12 que é um 

microcontrolador que possui módulo Wi-Fi integrado. Esse módulo dispensa o uso de 

um microcontrolador externo, pois ele é um microcontrolador e pode ser programado 

em LUA ou pela IDE do próprio Arduino com a linguagem C. A grosso modo, ele é um 

Arduino UNO com Wi-Fi integrado.   

Devido ao pouco contato com a linguagem HTML, pesquisou-se e testou-se 

repetidas vezes o código da página Web. Algumas variáveis do código possuíam valores 

equivocados e isso estava alterando a resposta do hardware ao se atualizar a página 

Web. Após testes, alterações e novos testes, corrigiu-se essa falha modificando o valor 

da variável pos1 e pos2 no código e, a partir daí os resultados obtidos foram o esperado, 

pois todos os componentes que são controlados pela página Web responderam 
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corretamente aos comandos dados pelo usuário como, por exemplo, abrir a porta e abrir 

o portão ou abrir o portão e acender a luz.    

A maior barreira para a montagem e correto funcionamento do presente projeto 

foi a utilização das pastilhas Peltier [22]. Testou-se de várias maneiras as junções das 

pastilhas e seus dissipadores, além de ter que simular um ambiente isolado 

termicamente para que a temperatura caísse de forma consistente. Isso demandou muito 

tempo visto que alguns problemas foram surgindo. Nos testes iniciais, a pastilha não 

resfriou como se esperava. Descobriu-se que era necessário o uso de pasta térmica entre 

as pastilhas e os dissipadores para melhorar o contado entre eles e assim facilitar a 

dissipação de calor. A união mecânica dos dissipadores com o Peltier também foi 

complicada, pois os dissipadores não possuíam um formato que facilitasse o encaixe dos 

elementos. Optou-se pela troca dos dissipadores o que facilitou a montagem dos 

componentes. A partir desse ponto, os resultados foram bons, dado que a temperatura na 

superfície fria da pastilha ficou abaixo de zero graus.  

Para a montagem da maquete, optou-se inicialmente pelo uso de madeira. 

Porém, além do custo elevado, havia a questão do peso e a questão da dificuldade em 

sua manipulação, que exige ferramentas especiais. Analisando as dificuldades, 

escolheu-se isopor para a confecção da maquete, pois além de ser um material de fácil 

manipulação, também é um bom isolante térmico, tem um peso reduzido e tem um 

baixo custo de aquisição.   

4.2 Funcionalidades 

Neste projeto, as funções automatizadas se encontram em uma página HTML, 

conforme mostra a figura 4.1. Tais funções se resumem em: controle da porta, controle 

do portão, controle da luminosidade e controle da temperatura e da umidade. 

4.2.1 Controle da porta e portão 

Para implementar essa funcionalidade, utilizaram-se dois servo motores que 

possuem rotação de 0º a 180º. Inicialmente, pretendia-se utilizar um motor DC para o 

portão e um servo motor para a porta, mas a implementação com o motor DC era mais 

complicada, pois este é mais difícil de controlar, uma vez que seria difícil prever 
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quantas rotações seriam necessárias para fazer o portão ou a porta abrir e fechar. Isso 

elevaria a complexidade do projeto e também elevaria o tempo para fazer com que 

funcionasse adequadamente. Como as posições de abertura e fechamento da porta e do 

portão são bem definidas, escolheu-se o servo motor definindo-se um ângulo para o 

‘status’ aberto e um ângulo para o status ‘fechado’. Com o uso desses dois 

componentes, a integração com a maquete foi muito simples e devido a leveza do 

isopor, os resultados foram o esperado. Quando o usuário envia o comando para abrir a 

porta, um loop é executado no código e isso faz com que o ângulo seja incrementado 

com o passo de um grau até que seu valor saia de 90º (fechado) para 180º (aberto). Isso 

é feito em aproximadamente 2 segundos. A porta e o portão abriram normalmente após 

os comandos de abrir e fechar serem dados pelo usuário na página Web e ambos são 

independentes, ou seja, a porta pode estar aberta e o portão fechado e vice-versa.     

4.2.2 Controle da luminosidade 

Para o controle de luminosidade, utilizou-se uma lâmpada alimentada com 12v 

e um módulo relé, que está conectado ao NodeMCU ESP8266 ESP-12 e faz o controle 

de ligar e desligar a lâmpada. Foi a função mais fácil de ser implementada, pois o 

código para essa funcionalidade é simples, além da facilidade para a montagem dos 

itens que compõem essa função. No início, a intenção era fazer com um Led de alto 

brilho ao invés da lâmpada, mas para dar um caráter mais realista ao projeto, optou-se 

pela lâmpada.   

4.2.3 Controle da Temperatura e Umidade 

Essa funcionalidade, se comparada as outras, foi a mais difícil de ser 

implementada. Tanto na fase de montagem, quanto na fase de testes, deparou-se com 

vários problemas.  

Durante a montagem, o primeiro desafio foi entender o funcionamento da 

pastilha Peltier e como prende-la aos dissipadores, conforme descrito na seção 4.1. 

Depois, houve grande dificuldade em realizar a montagem dos componentes que 

compõem o ambiente climatizado (isopor, Peltier, dissipadores e ventoinhas). A 

montagem mecânica dos componentes foi complicada, pois não poderia haver espaço 
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para entrada de ar dentro ambiente climatizado. Para deixar o ambiente bem isolado 

termicamente, uma camada de papel alumínio foi aplicada ao redor da caixa e por cima 

da camada de papel alumínio, foi aplicada uma camada de EVA para cobrir o papel 

alumínio.  

Usou-se duas pastilhas Peltier de 60 W cada uma. Foi feito uma montagem do 

tipo sanduiche de forma que o lado quente de uma ficasse por cima do lado frio da 

outra. As duas pastilhas foram ligadas em série para que a corrente sobre o relé não 

fosse muito alta. Com isso, diminui-se também a potência que a fonte teria que fornecer 

para as pastilhas. As ventoinhas foram ligadas em paralelo, mas devido à baixa potência 

de operação das mesmas, não havia restrição quanto ao tipo de ligação.        

Utilizou-se dois dissipadores de alumínio, um para o lado quente da pastilha 

Peltier, e outro para a o lado frio. O dissipador externo é maior do que o dissipador 

interno, para que o calor gerado pela pastilha possa ser dissipado com mais rapidez. 

Uma ventoinha (6 cm) foi acoplada ao dissipador externo, para ajudar na troca de calor 

entre o dissipador externo e o ar. Internamente, também se utilizou uma ventoinha (8 

cm), apenas para que o ar dentro do ambiente climatizado pudesse circular, deixando o 

ambiente com uma temperatura mais uniforme.  

Para medir a temperatura e a umidade, um único sensor digital foi colocado 

dentro do ambiente climatizado. Este sensor agrega as funções de temperatura e 

umidade e funciona a uma tensão de 3V.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1- Página HTML do projeto 
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4.3  Testes e resultados obtidos 

Após a realização de vários testes e correção de erros, os resultados obtidos 

estão descritos abaixo. As funcionalidades foram implementadas com sucesso.  

4.3.1 Temperatura 

Em testes para a medição da temperatura antes da montagem do ambiente 

climatizado, a temperatura na superfície do dissipador da região fria ficou abaixo de - 

20º C. Já a temperatura na superfície do dissipador da região quente, ficou em 

aproximadamente 34º C.   

Na medição da temperatura do ar dentro do ambiente climatizado, chegou-se a 

10º C após aproximadamente 40 minutos de medição. Antes da cobertura do isopor com 

papel alumínio e EVA, essa temperatura chegou a 12º C. Isso mostra que com um 

isolamento melhor, a temperatura pode diminuir mais alguns graus.  Para que se tivesse 

uma rápida queda na temperatura, optou-se por construir um ambiente de 

aproximadamente 1311 cm³ ou 0,001311 m³.  Se o Peltier for desligado por 5 minutos e 

ligado novamente, a temperatura retorna para os níveis iniciais em aproximadamente 25 

minutos.  

4.3.2 Testes de Conectividade 

Nos testes de conectividade entre o smartphone e o NodeMCU ESP8266 ESP-

12, percebeu-se que o tempo de resposta entre o comando no smartphone e a ação ser 

executada pelo microcontrolador variava de 1 a 2 segundos, devido ao ambiente de 

testes possuir corredores e obstáculos. Utilizaram-se para os testes três modelos de 

smartphone: Asus Zenfone 5, Motorola Moto G5 e o Motorola Moto X2. O 

microcontrolador suporta o padrão Wi-Fi 802.11 b/g/n e a maioria dos smartphone 

atualmente também possuem suporte a esse padrão, portanto qualquer modelo de 

smartphone com essa característica de conectividade, em tese, não deve encontrar 

dificuldades para se conectar à rede e acessar a página Web. Como o servidor Web está 

sendo processado pelo NodeMCU ESP8266 ESP-12, qualquer smartphone com 
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conectividade Wi-Fi e um browser pode se conectar à rede, basta o usuário ter o 

conhecimento do SSID (Service Set Identifier), que nada mais é do que o ‘nome’ da 

rede, sua senha e o endereço da página Web em que o servidor está escutando.  

Não foi percebido falha entre o instante em que se envia ordem para o 

NodeMCU ESP8266 ESP-12 e o repasse para o componente correspondente. Como o 

NodeMCU ESP8266 ESP-12 está em modo Access Point, ele cria uma WLAN onde 

outros dispositivos Wireless detectam essa rede e podem se conectar a ela. A rede 

possui o SSID NodeMCU. 

Dentro de um ambiente residencial com paredes e móveis, a potência recebida 

pelo smartphone da rede criada pelo NodeMCU ESP8266 ESP-12 que possui o SSID 

NodeMCU, diminui rapidamente, pois devido a reflexões e absorções, o sinal sofre 

degradação e as distâncias superiores a 10m pode haver falhas na comunicação entre o 

Smartphone e o NodeMCU. Porém, mesmo com uma baixa potência os comandos 

foram realizados e o componentes responderam adequadamente. Apenas quando se 

chega ao limite em que se perde conectividade com a rede é que os comandos são 

dados, mas o microcontrolador não responde, pois ele nem sequer recebe a requisição 

do usuário devido à perda de conectividade.  

Não há restrição aos comandos dados pelos usuários, ou seja, um usuário pode 

pedir para abrir o portão, a porta, o ar-condicionado, a lâmpada, tudo ao mesmo tempo. 

O que existe é um tempo entre a requisição e o devido processamento e execução pelo 

microcontrolador. Esse tempo, que pode variar de 1 a 2 segundos, depende da distância 

que o usuário se encontra do microcontrolador e se entre eles existem muitos 

obstáculos, pois isso degrada o sinal.  

  

      

                        

 

 

 

Figura 4.2 - Diagrama de conexão 
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Capítulo 5 - CONCLUSÃO 

 

A finalidade deste projeto foi criar um protótipo de sistema de automação 

residencial, com a capacidade de realizar decisões autônomas através da leitura de 

sensores e do acionamento de cargas elétricas, aumentando assim a praticidade e o 

conforto do usuário. Com este projeto foi possível demonstrar que algumas atividades 

simples do dia-a-dia podem ser controladas remotamente por um simples toque. 

Durante este trabalho, apesar das dificuldades encontradas, muitos 

conhecimentos foram adquiridos durante as diversas pesquisas realizadas para sua 

criação. Com o suporte dado pela orientadora e os conhecimentos adquiridos em sala de 

aula, a tarefa foi facilitada e houve êxito na conclusão do projeto.  

A maior contribuição deste trabalho consiste em demonstrar a viabilidade de 

soluções de automação residencial não só a partir da placa Arduíno, como é realizado 

80% das automações, mas também com outro microcontrolador, o NodeMCU. Em um 

mundo em que as comunicações sem fio são cada vez mais frequentes, esta placa de 

baixo custo mostrou ser confiável e possui potencial para ser utilizada em vários 

projetos desse tipo. 

Outra contribuição direta deste projeto consiste em despertar o interesse 

acadêmico, notadamente para alunos de graduação, para esta área do conhecimento que 

possui um conjunto bastante amplo de aplicações e amplo mercado para atuação. 

Como perspectiva futura, mais componentes e funções poderão ser adicionados, 

por exemplo, a página HTML possuir uma página para login, e para cada função 

realizada, ser criado logs para o usuário ter uma maior segurança e saber o que foi feito 

em sua casa enquanto estava fora. 
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Apêndices 

 

 

APÊNDICE A – Código do projeto 

 
#include <Adafruit_Sensor.h> 

#include <DHT.h> 

#include <DHT_U.h> 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <ESP8266WebServer.h> 

#include <Servo.h> 

 

#define PINODHT D7  

#define TIPODHT DHT22  

 

const char* ssid = "NodeMCU";  // Enter SSID here 

const char* password = "12345678";  //Enter Password here 

 

IPAddress local_ip(192,168,2,1); 

IPAddress gateway(192,168,2,1); 

IPAddress subnet(255,255,255,0); 

 

DHT dht(PINODHT, TIPODHT);  

 

ESP8266WebServer server(80); 

 

Servo s; // PORTAO  

 

Servo p; // PORTA 

  

uint8_t LEDpin = D4; 

bool LEDstatus = HIGH;   

 

uint8_t PELTIERpin = D3; 

bool PELTIERstatus = HIGH; 

 

int SERVO1 = D1; //PORTA D1 

int door1= 0;  

int pos1 = 90; 

 

int SERVO2 = D2; //PORTA D2 

int door2 = 0; 

int pos2 = 90; 

 

void setup()  

{ 

  Serial.begin(9600); 

 

  pinMode(LEDpin, OUTPUT); 

 

  pinMode(PELTIERpin, OUTPUT); 

   

  pinMode(D6, OUTPUT); 
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  dht.begin();  

   

  s.attach(SERVO1);  

  s.write(pos1);  

   

  p.attach(SERVO2); 

  p.write(pos2); 

   

  WiFi.softAP(ssid, password); 

  WiFi.softAPConfig(local_ip, gateway, subnet); 

  delay(100); 

   

  server.on("/", handle_OnConnect); 

  server.on("/peltieron", handle_peltieron); 

  server.on("/peltieroff", handle_peltieroff); 

  server.on("/lon", handle_ledon); 

  server.on("/loff", handle_ledoff); 

  server.on("/portao_aberto", handle_gateopen);  

  server.on("/portao_fechado", handle_gateclose);  

  server.on("/porta_aberta", handle_dooropen); 

  server.on("/porta_fechada", handle_doorclose); 

  server.onNotFound(handle_NotFound); 

  server.begin(); 

 

  Serial.println("HTTP server started"); 

  Serial.println("Lendo dados do sensor..."); 

} 

 

void loop()  

{ 

 

  Serial.println("Lendo dados..."); 

   

  server.handleClient(); 

   

  if (float(analogRead(A0)*5/1023) > 3.5) 

  { 

    digitalWrite(D6, HIGH); 

     

  } 

  else 

  { 

    digitalWrite(D6, LOW); 

  } 

   

  if(LEDstatus) 

  { 

    digitalWrite(LEDpin, HIGH);  

  } 

  else 

  { 

    digitalWrite(LEDpin, LOW);  

  } 

   

  if(PELTIERstatus) 

  { 
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    digitalWrite(PELTIERpin, HIGH);  

  } 

  else 

  { 

    digitalWrite(PELTIERpin, LOW);  

  }   

  

} 

 

void handle_OnConnect()  

{ 

  LEDstatus = HIGH; //LOW 

  PELTIERstatus = HIGH; 

  pos1 = 90; 

  pos2 = 90; 

  server.send(200, "text/html", SendHTML(false));  

} 

 

void handle_peltieron() //FUNCAO QUE LIGA O PELTIER. 

{ 

  PELTIERstatus = LOW; 

  server.send(200, "text/html", SendHTML(true)); 

} 

 

void handle_peltieroff() //FUNCAO QUE DESLIGA O PELTIER. 

{ 

  PELTIERstatus = HIGH; 

  server.send(200, "text/html", SendHTML(true)); 

} 

 

void handle_ledon() // FUNCAO QUE LIGA O LED. 

{ 

  LEDstatus = LOW;//HIGH 

  server.send(200, "text/html", SendHTML(true));  

} 

 

void handle_ledoff() // FUNCAO QUE DESLIGA O LED. 

{ 

  LEDstatus = HIGH;  

  server.send(200, "text/html", SendHTML(true)); // false  

} 

 

void handle_gateopen() // FUNCAO QUE ABRE A PORTAO. 

{ 

  for (pos1 ; pos1 < 180 ; pos1 = pos1 + 1) 

  { 

    s.write(pos1); 

    delay(15); 

  } 

  server.send(200, "text/html", SendHTML(true)); 

} 

 

void handle_gateclose() //FUNCAO QUE FECHA O PORTAO. 

{ 

  for (pos1 ; pos1 > 90 ; pos1 = pos1 - 1) 

  { 
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    s.write(pos1); 

    delay(15); 

  } 

  server.send(200, "text/html", SendHTML(false));  

} 

 

void handle_dooropen() // FUNCAO QUE ABRE A PORTA. 

{ 

  for (pos2 ; pos2 < 180 ; pos2 = pos2 + 1) 

  { 

    p.write(pos2); 

    delay(15);  

  } 

  server.send(200, "text/html", SendHTML(true)); 

} 

 

void handle_doorclose() // FUNCAO QUE FECHA A PORTA. 

{ 

  for (pos2 ; pos2 > 90 ; pos2 = pos2 - 1) 

  { 

    p.write(pos2); 

    delay(15);  

  } 

  server.send(200, "text/html", SendHTML(false)); 

} 

 

void handle_NotFound() // FUNCAO PARA PAGINA INEXISTENTE. 

{ 

  server.send(404, "text/plain", "Not found"); 

} 

 

String SendHTML(uint8_t led) // PAGINA HTML. 

{ 

   

  String ptr = "<!DOCTYPE html>\n"; 

  ptr +="<html>\n"; 

  ptr +="<head>\n"; 

  ptr +="<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; 

charset=utf-8'>"; 

  ptr +="<meta name='viewport' content='width=device-width, 

initial-scale=0.85'/>"; 

  ptr +="<title>TCC - UFF</title>\n"; 

  ptr +="</head>\n"; 

  ptr +="<body bgcolor='E8E8E8'>\n"; 

  ptr +="<div align='center'>"; 

  ptr +="<h1>Automação Residencial</h1>\n"; 

  ptr +="<form method=\"get\">\n"; 

  ptr +="<h4>Lâmpada</h4>"; 

  if (LEDstatus == HIGH) 

  { 

    ptr +="<input type=\"button\" value=\"Ligar\" 

onclick=\"window.location.href='/lon'\">\n"; 

  } 

  else 

  { 
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    ptr +="<input type=\"button\" value=\"Desligar\" 

onclick=\"window.location.href='/loff'\">\n"; 

  } 

  ptr += "<h4>Ar-condicionado</h4>"; 

  if (PELTIERstatus == HIGH) 

  { 

    ptr +="<input type=\"button\" value=\"Ligar\" 

onclick=\"window.location.href='/peltieron'\">\n"; 

  } 

  else 

  { 

    ptr +="<input type=\"button\" value=\"Desligar\" 

onclick=\"window.location.href='/peltieroff'\">\n"; 

  } 

  ptr +="<h4>Portão</h4>"; 

  if(pos1 == 90) 

  { 

    ptr +="<input type=\"button\" value=\"Abrir\" 

onclick=\"window.location.href='/portao_aberto'\">\n";  

  } 

  else 

  { 

    ptr +="<input type=\"button\" value=\"Fechar\" 

onclick=\"window.location.href='/portao_fechado'\">\n";  

  } 

  ptr += "<h4>Porta</h4>";   

  if(pos2 == 90) 

  { 

    ptr +="<input type=\"button\" value=\"Abrir\" 

onclick=\"window.location.href='/porta_aberta'\">\n";  

  } 

  else 

  { 

    ptr +="<input type=\"button\" value=\"Fechar\" 

onclick=\"window.location.href='/porta_fechada'\">\n";  

  } 

  ptr+="<h4>Atualizar informações</h4>"; 

  ptr +="\n<input type=""button"" value=""Atualizar"" 

onClick=""history.go(0)"">"; 

  ptr +="</form>\n"; 

  ptr += "<h4>Intensidade do Sinal:</h4>\n"; 

  ptr += String(long(WiFi.RSSI())); 

  ptr += "dBm"; 

  ptr += "<h4>Porta Analógica:</h4>\n"; 

  ptr += String(analogRead(A0)*5/1023); 

  ptr += "<h4>Temperatura: </h4>"; 

  ptr += String(dht.readTemperature());  

  ptr += "ºC"; 

  ptr += "<h4>Umidade: </h4>"; 

  ptr += String(dht.readHumidity()); 

  ptr += "%"; 

  ptr += "</div>"; 

  ptr +="</body>\n"; 

  ptr +="</html>\n"; 

  return ptr; 

} 
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APÊNDICE B – Imagens da Maquete 
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