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Resumo:Desde o início da tecnologia tem como foco trazer praticidade, 

comodidade, segurança e economia. Pensando nisso, a automação residencial 

vem ganhando espaço no mercado nos últimos tempos, não pela modernidade 

e status, mas sim pela questão da segurança e praticidade proporcionada às 

pessoas, principalmente os deficientes, que não podem se locomover o tempo 

todo para executar tarefas simples, como abrir uma janela, porta ou acender 

uma luz. O projeto AutoHouse apresenta o estudo e a implementação de um 

protótipo de automação residencial de baixo custo, com uso de uma maquete e 

um hardware denominado Raspberry ou o Arduino. É Software open source 

que utiliza o Node-Js e Node-Red. O software desenvolvido trabalha 

juntamente com o Hardware Raspberry pi1 model B+, programado 

especificamente para desempenhar as ações básicas da maquete. O sistema 

também pode ser controlado através da internet (Web), por dispositivos 

móveis, de qualquer lugar, até mesmo longe de casa. Com o projeto finalizado, 

obteve-se um sistema eficiente e funcional, mostrando que existem tecnologias 

de código aberto, disponíveis no mercado para criar sistemas deste tipo. Com 

isso, pode-se concluir que a automação residencial está em um cenário de 

desafios no presente, devendo prover ao usuário interfaces amigáveis e 

descomplicadas, como também disponibilizar a informação e possibilidade de 

controle da residência a partir de qualquer lugar, através da Internet ou pelo 
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próprio aplicativo, de modo a utilizar a eletrônica como um benefício para o 

bem-estar e segurança do cliente. 

Palavra-Chave:Automação Residencial, Raspberry, Node-Red 

Introdução 

A tecnologia evolui a cada dia e a cada geração no futuro, com isso surge 

aoportunidade de proporcionar mais conforto, economia e principalmente a 

segurança. O uso da tecnologia facilita e tornam automáticas algumas tarefas 

habituais em algumas casas convencionais. No entanto, a maioria destas 

tarefas ainda seria controlada pelos seus usuários. Com aparelhos como 

sensores de presença, temporizadores ou até um simples toque em um botão 

do software de aplicativo, é possível reproduzir tarefas pré-programadas, 

proporcionando praticidade, segurança, conforto a qualquer utilidade 

doméstica, sendo, desse modo, uma tecnologia expansível e flexível onde o 

próprio habitante controla como será beneficiado. Com isso a ideia da 

AutoHouse é de conceder aos usuários o controle de equipamentos eletrônicos 

dentro da sua própria casa apenas utilizando o seu smart-phone e a tecnologia 

de comunicação a placa Raspberry. A Comunicação do aplicativo com os 

aparelhos eletrônicos é feita através da rede sem fio, disponibilizando uma 

página de internet (em modo local) juntamente com uma exigência de senhas 

criptografadas,  com isso o usuário tem uma solução simples e de custo baixo. 

Objetivos 

O projeto AutoHouse tem o objetivo de ajudar as pessoas a controlar as suas 

casas sem nenhum esforço, somente usando seu aparelho celular, tablet, 

computador entre outros aparelhos Smart, buscando a solução do problema 

que é o alto custo da implementação da automação residencial hoje em dia. 

Então, desenvolvemos um protótipo, de baixo custo, para automatizar sua 

própria casa, com fácil instalação, manutenção e programação, facilitando 

diversas ações realizadas no dia-a-dia, tanto para pessoas comuns como 

também para pessoas com deficiência, que podem ter algum problema em 

fazer suas atividades diárias, como por exemplo: abrir uma janela, ascender 



uma lâmpada, entre outros. Fazendo ser possível controlarmos eletrônicos à 

distância através do celular ou computadorusando a internet. 

 

Metodologia 

No projeto foram utilizados alguns dos seguintes materiais na parte física:       

uma maquete de um sobrado, escala de 1:43; uma placa RaspBerry Pi1 model 

b+; leds de 5mm alto brilho da cor vermelha; um notebook; e uma madeira de 

apoio. Já na parte de software foram utilizados: uma programação Sketchup; e 

Node-Js e Node-Red. A primeira fase foi a construção visual da casa, utilizando 

a programação Sketchup. Ele foi utilizado para fazer a modelagem e a 

construção da casa e da planta-baixa, para mostrar como seria o visual da 

maquete do projeto. Depois da construção digital da maquete, fizemos a 

compra de materiais para a maquete. A maquete, tintas e madeira para dar 

início ao processo da construção da maquete. A pintura da casa foi decidida 

como azul-marinho, com acabamento lateral das janelas na cor branca. 

Pintando a madeira de apoio com tinta spray cor verde. Com incluso de alguns 

Detalhes na Maquete para não ficar com o cenário vazio. Com a maquete 

concluída, seguimos para a construção do software para o funcionamento da 

configuração. Usando a língua de programação Node-Red. Foi feita de maneira 

simples, foi utilizado linguagem em blocos, para mais precisão no web-servidor, 

para gerenciarmos a casa através da conexão sem fio. Com alguns relatos de 

pesquisas por algo mais fácil e acessível. utilizamos a placa raspberry Pi1 

Model B+. Procurando pela internet e encontrando também o OS (Sistema 

operacional) Linux que atende aos requisitos, o qual se chamava "Raspbian", 

que se de um sistema operacional Linux que contém várias funcionalidades 

para o próprio Raspberry, que facilitapara configurar e programar o que nossa 

placa irá vir a realizar. Com o uso de Software Node-Red, utilizamos os blocos 

de input e output, o bloco input eles são aqueles que recebem valores 

externos. Já o bloco output respondem de acordo com os dados recebidos, 

sejam estes dados tratados ou não fazem a que realizam as funções dentro da 

programação feita no nosso projeto, com disponibilidade de usar o common, 

function, network, sequence, parser, e storage. Fazendo a configuração 



utilizável á MQTT (MQ TelemetryTransport). Ao passar por muitos processos, 

chegamos a conclusão da questão, que foi decidir o que ela fará com os 

recursos que tínhamos, e decidimos que, por enquanto, ela irá acender apenas 

luzes de LED após sua configuração e seu acionamento. Usando o Raspberry 

pi1 como servidor para enviar e receber informação do smart-phone e do 

computador, gerando através de IP Local. Após finalizar a configuração do 

Node-red, foi a instalação do cabeamento de ponta-ponta (USB) no Raspberry 

pi1, reconhecendo a placa e o arquivo como servidor para o funcionamento do 

LED à distancia.  

E também guardamos o arquivo da configuração na memória micro SD para 

fazer o funcionamento do processo de ligar e desligar o LED. Com todos os 

componentes configurados a partir do Node-red, podemos controlá-lo através 

do computador e também através do celular á qualquer distância.          

Resultados e Discussão 

Devido a problemas ocorridos com o projeto, ele está incompleto. Não 

conseguimos achar uma alternativa para nosso problema, então nós o 

deixaremos como está no momento.. 

Considerações Finais 

O projeto nos fez aprender muita coisa, tivemos muitas ajudas dos professores 

em mentorias, cada um dos membros estava trabalhando com o projeto 

normalmente, o projeto foi uma tentativa de fazer atualização (melhoria) do 

projeto da FeCEAP do ano passado (2019) , q foi utilizado a placa Arduino e 

fazendo conexão via Bluetooth(Local), mas a melhoria acabou não dando certo 

no final. Mesmo assim, conseguimos adquirir bastante conhecimento sobre o 

assunto Automação Residencial e sobre Conexão de Redes e Seguranças, e 

das preparações de trabalhos em projetos em grupo. Todos tiveram seus 

compromissos e a obrigação de fazer cada função de qual parte a trabalhar do 

projeto a distancia. Mas, devido a problemas Imprevistos e sérios com o grupo, 

o projeto está incompleto. Não seguindo o cronograma das reuniões do grupo 

que era quase todas as sexta-feiras, faltando muitas melhorias no projeto 

AutoHouse, mas , fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender 



a fazer. A alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender 

ainda mais. 
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                                              Diário de bordo 1 

 

17/04 (Decisão do Projeto): O grupo fez a Reunião no App/Programa de 
Discord Sobre Se Faria a Decisão de Mudar o projeto ou Manter no mesmo 
Projeto e fazer o Aprimoramento/Completar o projeto Auto House. 

Nossa Decisão foi de Manter o mesmo Projeto e Conseguir Terminar de Forma 
100% do Projeto. 

 

30/04 – 01/05 (BrainStorm) : Após a Aula sobre BrainStorm , Nosso Grupo 
Reuniu Novamente no Discord sobre como Seria o Aprimoramento do Nosso 
projeto.  

 De Qual Vai ser a Linguagem de Programação/App Seria Usado para 
Atualizar e Re-fazer o Nosso Próprio Aplicativo. 

 Alguns Matérias que Vai ser comprado/Utilizado Para o Uso na 
Maquete. 

 Se Vai Haver Mudanças na Logotipo/Design do Nosso Projeto. Entre 
Outras Ideias... 

 

08/05(Divisão dos Encargos): Decidimos Sobre Como Seria e Quem Consegue 
Fazer Cada um Com sua Função Para que Não Sobrecarregue em apenas 1 
Pessoa Do Grupo a Fazer Tudo.., As Decisões Pode ser Mudada Futuramente 
, Mas no momento Os Encargos Esta dividido Desta Forma... 

 

 Victor: Responsável Pela Maquete 

 Ruan: Responsável Pela Programação/Aplicativo 

 Eliseu: Responsável Pelo Diário e Outros 

 Vinicius: Responsável Pelo Design  

 
11/05 – 15/05(O Começo do Desenvolvimento): Assim que cada um Teve Seu 
Encargo Começamos a Trabalhar com Projeto Novamente, Começando com 
Alguns Ajustes Leves, Design, Modelo de Como vai ser a Nova Maquete, Entre 
Outros.. , Tivemos na Sexta-feira (15/05) Reunião Junto Com o Professor 
Augusto, E Falamos se Poderia Manter e Continuar Com o Projeto do Ano 
Passado, E Ele Autorizou, Ele também Jogou Uma Tempestade de Idéias 
Sobre Como poderia ser esse Novo Re-Ajuste do Projeto Auto House. 

 

“Quase Todas As Reuniões/Discussões do Grupo Acontecem na Sexta-Feira” 
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Participantes: Victor Kiouske , Ruan Meneses , Eliseu Pinheiro , Vinicius 

Saraiva 

============================================================ 

Orientador que participou da reunião: 

✔ Augusto Nunes de Paula 

✖ Hugo Pereira Rafael 

Data da reunião – 04/06/2020 (Quinta-feira) 

Conteúdo da reunião – Ideias/Reunião 

 Junto Com o professor Augusto , Fizemos a Reunião e ele Falou sobre o 

Node-Red e Outras Ideias. 

 Compartilhamos o Desenvolvimento do Nosso Projeto. 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diário de bordo 3 

 

Participantes: Victor Kiouske , Ruan Meneses , Eliseu Pinheiro , Vinicius 

Saraiva 

============================================================ 

Orientador que participou da reunião: 

✖ Augusto Nunes de Paula 

✔ Hugo Pereira Rafael 

Data da reunião – 29/05/2020 (Sexta-feira) 

Conteúdo da reunião – Indecisão de Raspberry ou Arduino/Ethernet 

 Após a Reunião Junto Com o professor Hugo , Ter Explicado sobre a 

Entrega do Diario e da Pesquisa , O Victor e o Ruan Discutiram de como 

vai ser o Modo de conexão no projeto. 

Professor Augusto Jogou Varias Ideias de como pode ser feito a conexão entre 

o 

Raspberry e Arduino , Ainda não esta decidido se vai utilizar o Raspberry ou o 

Arduino. 
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Participantes: Victor Kiouske , Ruan Meneses , Eliseu Pinheiro , Vinicius 

Saraiva 

============================================================ 

Orientador que participou da reunião: 

✖ Augusto Nunes de Paula 

✖ Hugo Pereira Rafael 

Data da reunião –  ––––––––– (Julho) 

Conteúdo da reunião – Continuação do Desenvolvimento do Projeto. 

 O Grupo não fez a Reunião em si.. , As vezes era um pouco de 

Duvidas/Indecisões sobre a questão da Maquete se iria continuar com a 

maquete físico , ou , Se iria Haver mudanças no Projetos ou não.. em 

mês de julho , Mas o Desenvolvimento do Projeto Está Continuando 

Normalmente com o Auto House. 

 A Compra de Alguns Materiais para o Projeto Físico Ainda não foi 

comprado como  

( Ex: RaspBerry ou outra placa de Arduíno. LEDS , ETC.. {Principais 

Materiais}) 

 Mas a Programação no Node-Red , Maquete físico (Automação), 

Apresentações/Slides , E Design. Já Está sendo desenvolvido 

             

 

 

 

                                                     

 

                                                   

 

 

 



 Diário de bordo 5 

Participantes: : Victor Kiouske , Ruan Meneses , Eliseu Pinheiro , Vinicius 

Saraiva 

============================================================ 

Orientador que participou da reunião: 

✔Augusto Nunes de Paula 

✔Hugo Pereira Rafael 

Data da reunião  

Conteúdo da reunião – Todos Os Acontecimento e Reuniões do Projeto 

(AutoHouse) 

 29/05/2020 (Sexta-feira)- Indecisão de Raspberry ou Arduino/Ethernet 

Após a Reunião Junto Com o professor Hugo , Ter Explicado sobre a Entrega 

do Diario e da Pesquisa , O Victor e o Ruan Discutiram de como vai ser o Modo 

de conexão no projeto. 

Professor Augusto Jogou Varias Ideias de como pode ser feito a conexão entre 

o 

Raspberry e Arduino , (Foi decidido q vai ser usado o raspberry).  

 26/08/2020 – 03/09/2020- Vakinha pro Raspberry, Começo da 

Documentação, Apresentação de Vídeo Explicando do Projeto, 

Desenvolvimento da Maquete Fisico (Mudanças Visuais). 

O Projeto está Continuando com Seu Desenvolvimento Normalmente, Faltam 

alguns Reajustes Na Parte Da Maquete Físico , (Pintura , Design , etc..)  

O (Victor) Fez um Vídeo De Apresentação Explicando sobre o projeto 

AutoHouse. 

( O Video tem 1Min e 37 Segundos). 

Foi Feita a Vakinha para  Comprar o Raspberry, para evitar a aglomeraçao de 

encontrar e entregar o dinheiro a Pessoa que pode estar com Suspeita da 

doença... https://www.vakinha.com.br/vaquinha/projeto-pro-raspberry 
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