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Resumo:A domótica congrega um conjunto de tecnologias que têm como principal objetivo a automação
de uma habitação. Por meio de seu conjunto multidisciplinar de aplicações, bem integrada às residências,
é capaz de aumentar a qualidade de vida de quem nelas habita. A realização de uma determinada tarefa
com rapidez e confiabilidade são características da sociedade moderna. Tendo em conta que a maioria
das pessoas passa grande parte do dia fora da sua residência e considerando a grande mobilidade destas
no mundo atual, verifica-se que uma das necessidades de uma interface é que esteja sempre disponível
para acesso ao utilizador, não apenas em casa, mas em qualquer local em que o utilizador sinta a
necessidade de verificar ou controlar o estado de qualquer dispositivo na sua habitação. Então surge a
necessidade de um sistema domótico que permita monitorar e controlar todas estas particularidades por
uma interface robusta e ao mesmo tempo simples e intuitiva de utilizar. Diante deste cenário, esse
trabalho contempla o desenvolvimento de um sistema domótico com interface via browser (navegador)
para fins de configuração, monitoramento e acionamento dos dispositivos, e para ser independente de
outros sistemas rodará em um servidor Web embarcado. Desta forma, fornece ao utilizador, alternativas
de meios de acesso ao sistema, seja por um computador, celular ou qualquer dispositivo que suporte um
browser. 
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1. INTRODUÇÃO 

A domótica congrega um conjunto de tecnologias que têm como principal objetivo a 

automação de uma habitação e que permitem, além da realização de algumas tarefas 

rotineiras, proporcionar segurança, gerir o consumo de energia e de outros recursos, dar 

conforto e integrar serviços aos utilizadores do sistema (PINTO, 2010). Segundo Dias e 

Pizzolato (2004), a domótica, por meio de seu conjunto multidisciplinar de aplicações, bem 

integrada às residências, é capaz de aumentar a qualidade de vida de quem nelas habita. 

No cenário atual, onde uma habitação é constituída por uma grande quantidade de 

dispositivos, todos eles com interfaces cada vez mais complexas, com funcionalidades e 

propriedades específicas, surge a necessidade de um sistema domótico que permita monitorar 

e controlar todas estas particularidades. Uma vez que a casa deve ser controlada pelos seus 

habitantes, este sistema tem que disponibilizar uma interface robusta e completa com todos os 

dispositivos e funcionalidades, mas ao mesmo tempo simples e intuitiva de utilizar e 

compreender pelo utilizador (MONTEIRO, 2010). 

O tempo de realização de uma determinada tarefa com rapidez e confiabilidade é 

característica da sociedade moderna. Neste sentido a otimização de informação, passa a ser 

um ponto de destaque entre os desafios da domótica. Ainda hoje existe a incompatibilidade de 

interface causando transtornos para os usuários que dispõem de pouco conhecimento na área 

tecnológica, além de outros tipos de consequências de um mal projeto de interface. (NEVES 

et al. 2007). Existe também o fator flexibilidade, que se o usuário desejar fazer uma pequena 

modificação no projeto original acaba gerando um custo elevado e dependência do integrador. 

Atualmente a domótica ainda é considerada de alto custo, principalmente para a classe 

média, onde soluções de automação residencial são consideradas artigos de luxo para a 

maioria das pessoas, diferente de classes mais privilegiadas, onde a automação anda sendo 

bem vista e bastante utilizada em residências e edifícios com altos padrões de luxo, onde se 

aliam tecnologia, conforto e segurança.  Soluções de baixo custo, para a automação de 

pequenas e médias residências, são alternativas para uma maior difusão da automação 

residencial na classe média, uma grande consumidora de tecnologias, e que representa cerca 

de 54% da população brasileira (AUTRAN, 2012). 

Tendo em conta que a maioria das pessoas passa grande parte do dia fora da sua 

residência e considerando a grande mobilidade destas no mundo atual, verifica-se que uma 

das necessidades desta interface é que ela esteja sempre disponível para acesso ao utilizador. 

Ou seja, não apenas em casa, mas em qualquer local em que o utilizador sinta a necessidade 

de verificar ou controlar o estado de qualquer dispositivo na sua habitação. 

A proposta foi desenvolver uma solução independente de outros sistemas, de baixo 

custo, com uma interface única, simples e intuitiva, para fins de configuração, monitoramento 

e acionamento dos dispositivos. O usuário deverá conectar os dispositivos eletrônicos na 

plataforma, ligá-la na rede, fazer a devida configuração na interface, e usufruir das 

funcionalidades do sistema. 

A solução aqui apresentada consiste em gerenciar e monitorar uma residência através 

de um browser (navegador), seja ele acessado por um computador, celular ou qualquer 

dispositivo que o suporte. O sistema domótico desenvolvido foi nomeado como DomoWeb, 

“Domo” referenciando domótica e “Web” à internet. 

Uma visão macro do sistema é apresentada na Figura 1, onde o usuário acessa a 

interface do DomoWeb por meio de um browser de algum dispositivo que o suporte, esse 

dispositivo pode estar ligado diretamente no switch da residência – por conexão cabeada ou 

wireless – ou pode estar conectado diretamente à internet em qualquer lugar, dentro ou fora da 



 

  

residência. Na plataforma com o servidor embarcado (Arduino Mega 2560 + Arduino 

Ethernet Shield), fica conectado um driver de acionamento, e a partir dele serão feitos os 

acionamentos dos dispositivos que se deseja controlar, e via Ethernet conecta-se o Arduino no 

switch da residência. 

 

Figura 1: Exemplo de figura. 

No sistema Web o usuário poderá monitorar e atuar sobre as variáveis da residência. 

Além dessas funções básicas, o usuário terá a liberdade de realizar algumas configurações 

especificas em seu sistema, como criar cenários de ativação programados para uma 

determinada hora, adicionar e remover dispositivos conforme a sua necessidade. 

Para o sistema não depender de outro software de configuração ou outro computador 

para rodar o servidor, foi desenvolvido um servidor Web embarcado, utilizando uma 

plataforma conectada à internet. A plataforma terá a função de receber e enviar as requisições 

conforme as solicitações do usuário no sistema Web, salvar as configurações realizadas, e 

atuar sobre os dispositivos configurados quando requisitada.   

2. ABORDAGENS APLICADAS A UM SISTEMA DOMÓTICO WEB EMBARCADO 

Para desenvolver um sistema domótico baseado em tecnologias Web em um servidor 

embarcado, foram abordados conceitos de domótica, estrutura da Web e de servidor Web 

embarcado. 

Roque (2002) define a domótica como a utilização simultânea da eletricidade, da 

eletrônica e das tecnologias da informação no ambiente residencial, permitindo realizar a sua 

gestão, local ou remota, e oferecer uma vasta gama de aplicações nas áreas da segurança, 

conforto, comunicações e gestão de energia. Segundo AURESIDE (2011), os sistemas 

domóticos podem ser classificados como autônomos, integrados e inteligentes. A solução aqui 

apresentada envolve os conceitos de sistemas autônomos, pois executa um controle de ligar e 

desligar de um dispositivo ou subsistema de forma autônoma, através de uma configuração 

pré-definida em seu controlador e não possuem a capacidade de comunicação com outros 

dispositivos ou subsistemas existentes na mesma instalação. Como esse sistema é 

independente, cada equipamento tem seu controle próprio, não existindo assim a possibilidade 



 

  

de se inserir controles avançados como mudar canais de uma televisão ou faixas em um CD-

Player. 

Para o desenvolvimento do sistema Web e do Servidor Web é preciso entender como é 

a estrutura da Internet. Começando pelo seu maior nível, a World Wide Web, que nasceu da 

necessidade de compartilhar dados, e foi concebida como uma ferramenta de troca de 

informações mais amigável que as interfaces “somente-texto” então utilizadas. Em dez anos 

ela deixou de ser um meio de distribuição de dados sobre assuntos específicos para se tornar a 

aplicação mais utilizada por milhões de pessoas em todo o mundo. 

Surgindo a necessidade de interconexão entre os diversos sistemas computacionais, e a 

padronização internacional dos protocolos empregados nas diversas camadas, foi criado o 

modelo de referência ISO/OSI (International Standards Organization/Open Systems 

Interconnection) e o modelo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Eles 

dividem o processo complexo de comunicação em pequenas sub-tarefas (camadas), de 

maneira que os problemas se tornem menos complicados e as sub-tarefas melhor otimizadas. 

Para atender a requisição de uma página em um sistema Web, é necessário um servidor 

Web, um processo que fica permanentemente aguardando por solicitações vindas dos clientes. 

Ao chegar uma requisição, ele a interpreta e, caso seja válida, retorna ao cliente o objeto 

solicitado. Este pode estar basicamente armazenado no sistema de arquivos do servidor 

(página estática) ou ser gerado dinamicamente por um programa ou script invocado tanto no 

servidor quanto no navegador (página dinâmica) (KUROSE E ROSS, 2006).   

Para o sistema domótico via Web ser independente de um computador se propôs 

implementá-lo na própria plataforma que atua sob os dispositivos da residência, ou seja, um 

servidor Web embarcado. Segundo Cavalcante (2002), um sistema é dito embarcado quando 

este é dedicado a uma única tarefa, integrando hardware e software, fazendo parte de uma 

máquina ou sistema mais amplo e interagindo continuamente com o ambiente a sua volta por 

meio de sensores e atuadores.  

Foi preciso uma análise de algumas plataformas de hardware existentes no mercado 

com suporte à internet embarcada para compor o sistema. E baseando-se nos critérios de 

possuir controlador Ethernet, bibliotecas TCP/IP e o baixo custo (US$ 80,00), a plataforma 

que se destacou foi o Arduino. O Arduino Ethernet Shield acoplado em um Arduino Mega 

2560 atende as necessidades do projeto. Com 54 pinos de entrada e saída digitais e 16 pinos 

de entrada analógica, é possível conectar uma gama de dispositivos simultaneamente. Possui 

também um slot para cartões microSD, que é necessário para armazenamentos de arquivos, 

como páginas, arquivos de configuração, imagens e scripts. 

3. DESENVOLVIMENTO 

Esse capítulo apresenta como foi desenvolvido o sistema proposto, inicialmente será 

apresentado os casos de uso, que fazem parte da modelagem do sistema, e posteriormente o 

detalhamento do desenvolvimento.  

O DomoWeb contem a interface com base em páginas Web, e o servidor Web é 

embarcado, rodando no Arduino. As páginas Web foram implementadas em HTML 

juntamente com tecnologias de páginas dinâmicas envolvidas. Para essa implementação foi 

utilizada a Eclipse Indigo IDE for JavaScript Web Developers que possui facilidades 

específicas para as linguagens JavaScript, HTML, CSS, e XML (ECLIPSE, 2011).  E o 

servidor Web embarcado, foi implementado na linguagem de programação C/C++, baseado 

em bibliotecas do Arduino. Para essa implementação foi utilizada a IDE Arduino, que possui 

o compilador, uploader do código para a placa, e um console serial para depurar o código 

(ARDUINO, 2011c). Essas duas etapas estão detalhadas ao longo desse capítulo. 



 

  

3.1. CASOS DE USO 

Por meio dos casos de uso é possível visualizar as funcionalidades que foram 

implementadas, na Figura 2 são apresentados o diagrama dos casos de uso que contemplam a 

modelagem do sistema domótico proposto. 

 uc Casos de uso

DomoWeb

Usuário

(from Atores do sistema)

UC-01  - Logar no 

sistema

UC-02  - Controlar 

dispositiv o

UC-03  - Controlar 

cenário

UC-04  - Configurar 

dispositiv o

UC-07  - Configurar 

ambiente

UC-10  - Configurar 

cenário

UC-13  - Atualizar 

hora

UC-05  - Adicionar 

dispositiv o

UC-06  - Excluir 

dispositiv o

UC-08  - Adicionar 

ambiente

UC-09  - Excluir 

ambiente

UC-11  - Criar 

cenário

UC-12  - Excluir 

cenário

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

 

Figura 2: Diagrama de caso de uso do sistema domótico. 

3.2. SERVIDOR WEB EMBARCADO 

A plataforma eleita para a implementação do sistema com o servidor Web foi o 

Arduino Ethernet Shield acoplado em um Arduino Mega 2560. O Arduino faz parte do 

conceito de hardware e software livre e está aberto para uso e contribuição de todos. É uma 

plataforma baseada em uma simples placa de entrada/saída microcontrolada e desenvolvida 

sobre uma biblioteca que simplifica a escrita da programação em C/C++. O grande diferencial 

desta ferramenta é que ela é desenvolvida e aperfeiçoada por uma comunidade que divulga os 

seus projetos e seus códigos de aplicação, pois a concepção dela é open-source, ou seja, 

qualquer pessoa com conhecimento de programação pode modificá-lo e ampliá-lo de acordo 

com a necessidade, visando sempre a melhoria dos produtos que possam ser criados aplicando 

o Arduino. 

O Arduino Mega 2560 é uma placa de microcontrolador baseada no ATmega2560, que 

tem 256 KB de memória flash para armazenamento de código (dos quais 8KB são usados pelo 

bootloader), 8 KB de SRAM e 4 KB de EEPROM (ARDUINO, 2011a).  O Arduino Ethernet 

Shield permite que um Arduino seja conectado à internet, ele utiliza o controlador ethernet 



 

  

Wiznet W5100, que se comunica tanto com o W5100 quanto com o cartão microSD através do 

SPI (ARDUINO, 2011b). 

Com as funcionalidades que o sistema possui, como configuração de dispositivos e 

ambientes, tornou-se necessário armazenar esses dados em uma estrutura com baixo custo de 

processamento, pois trata-se de um sistema embarcado. Já que o Arduino não possui sistema 

operacional e não há possibilidade de instalação de um banco de dados convencional, os 

dados foram estruturados em XMLs (Extended Markup Language) e armazenados em uma 

memória externa do tipo microSD, já disponível no Ethernet Shield. 

O uso de bibliotecas nos proporciona um horizonte de programação mais amplo e 

diverso quando comparado à utilização apenas de estruturas, valores e funções. Para 

implementação no Arduino, foram incluídas as seguintes bibliotecas: Webduino, SdFat e 

LiquidCrystal. O Webduino permite que uma placa Arduino se conecte a internet, e prove 

algumas features como: tratamento de parâmetros passados por URL; implementacao de 

handles (ponteiros para funções) para recursos distintos; lidar com os HTTP Methods: GET, 

HEAD, POST, PUT, DELETE, PATCH, HTTP Basic Authentication; codificação de web 

forms e images; entre outros (WEBDUINO, 2012). SdFat é uma biblioteca escrita em C++, 

que suporta sistemas de arquivos FAT16 e FAT32 em cartões SD/SDHC de alta capacidade. 

Essa biblioteca provê funções para criação do arquivo, exclusão, leitura, escrita e truncagem. 

Possui também o acesso, criação e exclusão de subdiretórios (SDFATLIB, 2012).  A 

biblioteca LiquidCrystal provê métodos que permitem uma placa Arduino controlar um 

display de cristal liquido (LCD). No caso desse projeto foi utilizado um Display de LCD 16x2 

para mostrar a hora do sistema, e uma sinalização se o servidor e o microSD inicializaram 

corretamente ou com algum erro. 

Em um software para Arduino, a função setup() é a primeira que é chamada na em sua 

subida e é executada apenas uma vez. Usa-se ela para inicializar variáveis, definir os modos 

dos pinos (INPUT e OUTPUT), inicializar as bibliotecas, etc.  

Depois de criar a função setup, a função loop() faz exatamente o que seu nome sugere, 

um laço infinito. Nela adicionam-se todas as instruções do programa. As instruções que foram 

adicionadas no software da plataforma foram as chamadas de dois métodos, o 

processConnection() e o atualizaRelogio(). O primeiro é implementado pela biblioteca 

Webduino, sua tarefa é ficar escutando as conexões com o servidor Web, verificando se há 

uma conexão de entrada, se ela existir, processa-a lendo o seu pedido e invoca o método 

associado para tal requisição. Foram criados diversos métodos na plataforma, métodos para 

escrita/leitura de arquivos do microSD, métodos para consultar o estado das portas de 

entrada/saída do Arduino, métodos para alterar o estado dessas portas, métodos que fazem um 

controle de ativação dos cenários de acordo com a hora da plataforma, métodos para atualizar 

o conteúdo do Display de LCD, entre outros. Esses métodos foram registrados na 

inicialização do servidor dentro do método setup(), então cada requisição registrada (http://ip-

arduino/requisição) possui um método associado que é invocado quando essa requisição 

chegar ao servidor.  

Então como ciclo de execução do servidor Web embarcado têm-se basicamente duas 

ações, o incremento do relógio e a espera das requisição HTTP, para processá-las e respondê-

las, como apresentado na Figura 3.  
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Sim

setup()

Não

 

Figura 3: Fluxograma do funcionamento do servidor Web embarcado. 

3.3. SERVIDOR WEB EMBARCADO PÁGINA WEB 

As páginas Web existentes na World Wide Web são geralmente  implementadas em 

formato HTML, que encontra-se atualmente na versão 5. O sistema DomoWeb possui uma 

página HTML, a domoweb.html, nela foi adicionado todas as telas do sistema. Foi optado 

adicionar tudo em uma página pelo fato de reduzir o tráfego de dados pelo Arduino, 

economizando processamento. 

Uma das tecnologias que foram usadas na implemementação do DomoWeb foi o Ajax 

(Asynchronous JavaScript +  XML), que não é por si só tecnologia, mas sim uma forma de 

mesclar tecnologias Web bem estabelecidas, e as usar de maneira nova e interessante a fim de 

tornar páginas Web mais interativas. Com Ajax, o fluxo de trabalho do usuário não é 

interrompido pela necessidade de se comunicar com o servidor. As solicitações são 

assíncronas, isto significa que alguns recursos da página permanecem acessíveis enquanto a 

página (navegador) coleta novos dados do servidor. Um dos princípios do Ajax é que se pode 

usá-lo para fazer uma requisição a um servidor Web sem que seja necessário recarregar a 

página que estamos acessando, resultando em economia de largura de banda (CARVALHO, 

2003). 

O sistema foi implementado de modo que utilizasse o menor processamento possível 

dentro do Arduino pelo fato dele possuir baixos recursos de memória e processamento. Em 

um sistema com um banco de dados convencional, é muito simples manipular dados em 

tempo de execução do sistema, pois possui todos os recursos necessários para isso. Já no caso 

do Arduino, ele teria que a cada modificação, seja ela minúscula, abrir tal XML no microSD, 

trazer todo esse conteúdo para a sua memória, fazer uma comparação de String até encontrar o 

dado que o usuário modificou, e finalmente salvar o XML novamente. Isso tem um custo 

muito elevado de processamento para o Arduino, causando uma lentidão adicional para o 

sistema.  

O período que o Arduino trabalha mais é no fluxo inicial onde ele tem que processar 

as requisições HTTP e ler arquivos do microSD. Terminando todo esse fluxo inicial, o 

browser está com todos os dados dos XMLs em sua memória, a partir desses dados ele 

preenche todos os campos da página do sistema sem precisar consultar o Arduino toda vez. 

 Após alguma modificação dos dados, os XMLs na memória do browser ficam 

inconsistentes com os XMLs do microSD, sendo necessário uma etapa de sincronismo. Para 

esta foi criado no sistema um botão no topo da página chamado de “Enviar configurações”. 

Ao apertar nesse botão o sistema entra em uma máquina de estados enviando os XML do 

browser para o Arduino, isso usando o método Ajax em JavaScript com requisições HTTP do 

tipo POST.  



 

  

Para facilitar o desenvolvimento da interface e deixá-lo mais ágil, e com mais 

performance foi optado a utilização de uma biblioteca de JavaScript, a jQuery (JQUERY, 

2012). Ela é suportada por praticamente todos os browsers, torna mais ágil o desenvolvimento 

de aplicações Web ao oferecer controles de interface sofisticados, tratamento de eventos e 

funções para manipular chamadas Ajax entre navegadores e servidores Web, reduzindo 

drasticamente a quantidade de código JavaScript a ser escrito por um desenvolvedor.  

Para os recursos de UI (User Interface), a parte visual da página, foi utilizada uma 

outra biblioteca que roda em cima da jQuery, a jQuery UI (User Interface) (JQUERY, UI 

2012).  Ela é uma rica biblioteca de componentes gráficos para desenvolvimento Web, como 

janelas, botões, animações, efeitos avançados e de alto nível, entre outros recursos. A Figura 4 

apresenta como ficou uma das telas do sistema, a página de ambientes, nela é possível 

controlar os dispositivos configurados. 

 

Figura 4: Tela de Ambientes do DomoWeb. 

3.4. IMPLEMENTAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA 

O sistema está basicamente dividido em três tópicos de funcionalidades, as 

funcionalidades para dispositivos, para ambientes e para cenários. 

Para o sistema, um dispositivo é um objeto que necessite de corrente elétrica para seu 

funcionamento, e que sua alimentação possa ser ligada em um relé, como por exemplo: 

lâmpada, televisão, ventilador, computador, etc. O sistema pode atuar sob os dispositivos com 

as funcionalidades de ligar e desligar.  

Um ambiente é um conjunto de dispositivos, que são agrupados para uma melhor 

organização, e melhor interação do usuário com o sistema, como por exemplo: o usuário pode 

criar um ambiente chamado Sala, e nele adicionar todos os dispositivos ligados ao sistema que 

estejam na sala de sua residência. 

E cenário é um conjunto de ações com dispositivos, que pode ser programada para 

ativar e desativar no horário que o usuário definir. Cada cenário possui um conjunto de ações, 

e uma ação também pode ser programada para um dispositivo com um horário para ligar e um 

horário para desligar. Quando ativada a ação, a plataforma programa tais dispositivos para 

realizarem suas ações nos horários programados. 

O principal objetivo de um sistema domótico é dar a seu utilizador o poder de 

controlar e monitorar a sua residência, então é necessário assegurar que apenas os condôminos 



 

  

da residência tenham acesso ao sistema. Para garantir essa segurança foi implementado um 

controle de acesso baseado em um usuário e uma senha, onde o sistema só permitirá acesso 

aos usuários que entrarem com esses dados corretamente. 

Partindo da ideia de que o servidor possui memória e processamento restritos, foi 

implementado um fluxo para acesso ao sistema diferente do padrão. Depois de muitos testes 

realizados, percebeu-se que o tempo entre a leitura de arquivos do microSD até o envio para o 

browser, ou seja, o tempo de entrar com o endereço do sistema no browser e aguardar a 

página principal ser apresentada, poderia ser melhorado. Partindo da premissa que em um 

cenário normal o usuário do sistema na maioria do tempo estará na internet, foi optado por 

utilizar a hospedagem na internet de alguns arquivos, os arquivos estáticos, aqueles que nunca 

sofrerão alteração, como a página HTML, as imagens, os scripts, e as bibliotecas. Ficando 

fora dessa categoria apenas os XMLs do “banco de dados” do sistema.  Essa hospedagem 

foi feita no Project Hosting do Google Code, que oferece um ambiente gratuito de 

desenvolvimento colaborativo para projetos de código aberto (GOOGLE CODE, 2012).  

Então se o usuário estiver na internet esses arquivos são resgatados do Google Code, 

isso é feito através do recurso que o HTML possui de carregar arquivos a partir de um arquivo 

separado do código, utilizando o atributo “src” de uma declaração de script na página HTML.  

Mas o usuário pode estar em sua residência e não estar na internet, ou por outro motivo a 

internet pode não estar funcionando, então esses arquivos estáticos são resgatados do próprio 

servidor Web e lidos do microSD, que está na rede local e repassados ao browser. 

4. TESTES 

Logo após cada término de implementação de uma nova funcionalidade foram 

realizados testes para fins de validação. Esse capítulo apresenta o ambiente de testes e aborda 

os procedimentos que foram utilizados para validar o desenvolvimento do sistema. 

 
Figura 5: Ambiente de testes. 

 

A Figura 5 apresenta o ambiente de testes, onde foram utilizados um Roteador 

Wireless (2) com sua porta WAN (Wide Area Network) conectada em um Modem (1) que 

provê internet; a plataforma conectada na porta LAN (Local Area Network) do Roteador; um 

microSD SanDisk 2GB inserido no Ethernet Shield (6); um cabo USB usado para transmissão 



 

  

do firmware e depuração do sistema (8); módulo YwRobot de 8 canais de interface de relés 

(AC250V-10A; DC30V-10A), com LEDs de indicação para status da saída do relé (4); três 

LEDs de cores distintas (5); display LCD 16x2 com Backlight Verde (7); e um protoboard 

com 830 furos (9). Para fazer o papel do dispositivo com browser que acessa a interface do 

DomoWeb foram utilizados um notebook (11) e um celular (10) conectados ao roteador via 

wireless. 

Como o trata-se de um sistema Web, todas as funcionalidades se baseiam em 

requisições HTTP, portanto para testá-las é necessário analisar essas requisições. Para essa 

função foi utilizada uma ferramenta que o próprio browser possui, no Google Chrome é 

chamada de Developer Tool, ela possui um conjunto de funcionalidades para análise de uma 

página Web, como depuração de scripts, monitoramento das requisições, entre outras.  

 Outra ferramenta que foi bastante utilizada durante o desenvolvimento foi a Serial 

Monitor da IDE Arduino, ele monitora a comunicação serial entre o Arduino e o computador 

(porta COM4). Basta inserir uma linha como Serial.print(“texto”) no código, que o Serial 

Monitor irá imprimir o texto em tempo de execução. 

Para os testes das funcionalidades, como o acionamento dos dispositivos, 

primeiramente foram utilizados 3 LEDs de cores distintas (item 5 da Figura 5), para haver 

uma distinção na hora de alternar as portas (saídas do Arduino) e visualizar se a mesma 

alterou seu estado. Depois que o sistema ficou estável foi adicionado o módulo de 

acionamento de relés (item 4 da Figura 5) ao sistema. As oito portas de acionamento foram 

conectadas às portas do Arduino para efetuar os testes. Não foi necessário conectar 

fisicamente os dispositivos aos relés porque o módulo possui um conjunto com 8 LEDs que 

indicam quando o relé está ativo. 

5. CONCLUSÕES 

Tendo em vista o cenário atual da domótica, a solução ao problema proposto neste 

trabalho foi desenvolver um sistema domótico flexível e de baixo custo, nomeado 

“DomoWeb”. Ele permite atuar nos dispositivos da residência com as funcionalidades de 

controlar, monitorar e personalizar, por meio de uma interface fácil e intuitiva que poderá ser 

acessada por um browser de qualquer lugar que possua internet. Foram desenvolvidas 

funcionalidades extras como agrupamento de dispositivos em ambientes e criações de 

cenários com horários de ativação/desligamento programáveis. Esta solução foi especificada 

através de requisitos funcionais, não funcionais e diagramas. 

A quantidade de dispositivos com software embarcado tende a crescer e, 

consequentemente, a conectividade entre eles também, o que abre espaço para servidores 

embarcados. Com o objetivo de ser um sistema independente de outros sistemas, o sistema 

domótico conta com um servidor Web embarcado, que também atua nos dispositivos.  

A plataforma escolhida para exercer essas funções foi o Arduino Ethernet Shield 

acoplado em um Arduino Mega 2560, que possui todas as bibliotecas necessárias para 

desenvolvimento de um servidor Web. Com os recursos da biblioteca Webduino foi possível 

desenvolver o servidor, que atende a todas requisições HTTP que a página necessita para o 

funcionamento do sistema. Para auxiliar o desenvolvimento da página foram utilizados os 

recursos das requisições assíncronas da biblioteca JavaScript jQuery, e os recursos gráficos da 

biblioteca JavaScript jQuery UI. 

Com as funcionalidades que o sistema possui, como configuração de dispositivos e 

ambientes, foi necessário armazenar esses dados em uma estrutura com baixo custo de 

processamento, pois trata-se de um sistema embarcado. Já que o Arduino não possui sistema 

operacional e não há possibilidade de instalação de um banco de dados convencional, os 



 

  

dados foram estruturados em XMLs e armazenados em uma memória externa do tipo 

microSD, através do slot que o Ethernet Shield disponibiliza. As implementações envolvendo 

o microSD foram realizadas com recursos da biblioteca SdFat. 

Apesar do servidor Web embarcado desenvolvido atender todas as necessidades do 

DomoWeb, ele possui muitas restrições, e as maiores dificuldades encontradas durante o 

desenvolvimento do sistema foram ocasionadas pela baixa velocidade de processamento e a 

memória restrita do Arduino. Por conta disso, foi preciso adaptar algumas tarefas que em um 

servidor convencional seriam relativamente simples de serem atendidas. Tarefas como prover 

imagens ou arquivos de tamanhos maiores, pois como o servidor desenvolvido depende de 

uma memória externa, o tempo da leitura da memória até o envio é superior a um servidor 

convencional.  Uma significativa melhora foi possível com a implementação utilizando 

arquivos estáticos hospedados no Google Codes, obtendo um ganho de 65% no tempo de 

resposta comparado com requisições para o Arduino, suprindo os problemas do servidor 

embarcado. 
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