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DOMÓTICA COM ARDUINO 

INTRODUÇÃO 

O avanço tecnológico e seu barateamento viabiliza a construção da “casa do futuro”. A disponibilidade no 

mercado de plataformas de hardware e software livres, de baixo custo e boa qualidade permitem a criação de 

ambientes residenciais controlados que vão de encontro as necessidades de segurança e economia de 

energia. O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma solução de baixo custo em domótica utilizando 

Arduino.  

CONCLUSÃO 

Para a demonstração da Automação Residencial, 

utilizou-se de uma maquete simulando uma 

residência e um micro controlador Arduino que 

permita o controle automatizado dos componentes 

eletrônicos. 

 

 

Figura 2: Interface web criada para comunicação 
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Após vários estudos e testes realizados, percebe-se 

que a automação residencial tem se apresentado 

como uma promessa dentro do âmbito habitacional por 

atender varias das necessidades de um morador. 

Também foram concluídas as formas de automação 

designadas ao protótipo, considerando suas 

particularidades, o projeto atingiu um valor 

relativamente baixo e suas funcionalidades foram mais 

que satisfatórios. Verificou-se que o protótipo 

apresentou o controle das funcionalidades da 

automação residencial em diversos dispositivos 

móveis além de possibilitar a comunicação através de 

computadores fixos.  

 

 

 

 

 

Também, foi configurado um módulo de segurança, 

onde sensores infravermelho de presença, LDR, 

temperatura e humidade foram inseridos para o 

funcionamento da simulação do módulo (Figura 1). 

Para que houvesse o controle via intranet, foi 

acoplado ao Arduino um Ethernet Shield, onde o 

mesmo permite a configuração de uma página web 

(Figura 2), que será a ponte de conexão entre o 

Arduino e a Intranet.  

Os componentes utilizados para simulação dos 

itens eletrônicos dentro de uma residência foram: 

Leds, lâmpadas, cooler e LCD.  Equipamentos que 

necessitavam de uma voltagem maior(Lâmpadas e 

cooler) do que o Arduino fornece foram conectados 

em um Relay Shield. 

 

 

 

 

Figura 1: Imagem da maquete de simulação 


