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RESUMO 

Neste trabalho realiza-se o controle de luminosidade de um ambiente por meio do controle de 

intensidade da luz e de abertura ou não de uma cortina. Foram estudados e utilizados para 

realizar esta função um motor de passo, para o controle da cortina, um dimmer digital, para 

controlar a intensidade da luz, e um Arduino Mega como controlador responsável pela 

comunicação com o banco de dados MySQL por meio de uma rede Wi-Fi e pelo controle do 

dimmer e do motor de passo. O trabalho obteve êxito na comunicação entre o Arduino e o 

banco de dados MySQL, e manteve a luminosidade dentro da faixa de referência, a qual é 

informada pelo usuário por meio de uma página HTML. 

 

Palavras chave: Controle de luminosidade, Arduino, Wi-Fi, banco de dados MySQL, 

dimmer digital, motor de passo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

This paper's goal is to realize a luminosity control of a place through a light intensity control 

and to opening or not a curtain. To accomplish this function was studied and used a step 

motor, to control the curtain, a digital dimmer, to control the light intensity, and an Arduino 

Mega as a responsible controller for the communication with the MySQL database through a 

Wi-Fi network and for the dimmer and step motor control. The research got a successful 

response in the communication between the Arduino Mega and the MySQL database and kept 

the luminosity within the reference range, which is informed by the user through a HTML 

webpage. 

 

Keywords: Luminosity control, Arduino, Wi-Fi, MySQL database, digital dimmer and step 

motor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Com o crescente aumento da violência nas cidades, a população tenta, na medida do 

possível, trazer para dentro de suas casas segurança, conforto e diversão para que não seja 

necessária a exposição a riscos prováveis. Os sistemas de automação desenvolvidos 

atualmente priorizam este conforto de uma maneira simples e amigável para o usuário. 

Projetos básicos de automação iniciam-se com soluções de segurança patrimonial. Porém, 

com as exigências do mercado, estão sendo capazes de interagir com outras tecnologias, 

sempre tendo como ponto centralizador o processador de automação, para que o usuário tenha 

o controle de tudo por meio de centrais de controle como, por exemplo, painéis de cristal 

líquido, interruptores diferenciados, sistemas ligados a internet, etc (AURESIDE, 2014). 

 O gerenciamento do consumo de energia e água, os controles de iluminação, acesso, 

climatização, comunicação, informática etc, integrados e comandados por um sistema de 

automação, tem demonstrado a possibilidade de tornar o ambiente de trabalho mais produtivo, 

saudável e eficiente. Esses benefícios, que, conforme Dias (2004, p. 28), contribuem para o 

aumento da produção, para assim reduzir os custos operacionais, reflete-se em resultados 

financeiros, razão pela qual a tecnologia da automação foi incorporada, com mais facilidade, 

às edificações industriais e comerciais que às habitacionais. 

 Como qualquer novidade, a automação residencial é percebida inicialmente pelo 

cliente como algo caro, que representa status e modernidade. A tendência é que, no momento 

seguinte, a segurança, economia, conforto e praticidade proporcionados passem para o 

primeiro plano na valorização desta tecnologia (AURESIDE, 2014). 

 A exemplo de outras tecnologias como a telefonia celular ou o aparelho de DVD, que 

quando foram colocados no mercado eram considerados produtos para classes mais 

favorecidas financeiramente, a automação residencial está derrubando esse conceito com o 

rápido barateamento dos equipamentos, beneficiado pelo fato de que muitos produtos 

nacionais estão se destacando pela alta eficiência e custos bem menores do que os similares 

importados (AURESIDE, 2014). 
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1.1 Objetivo 

1.1.1 Objetivo Geral 

 Esse trabalho traz como objetivo o controle de luminosidade de um ambiente, 

utilizando como interface ao usuário uma página na web, onde este possa estabelecer os 

parâmetros desejados para a intensidade da luz, bem como visualizar o estado atual de 

luminosidade no local. 

1.1.2 Objetivo Específico 

 Estabelecer uma conexão entre um microcontrolador a uma página na WEB, na qual é 

mostrado o estado de luminosidade do ambiente e dos componentes controlados; 

 Possibilitar o controle da intensidade da luz do ambiente por meio de comandos na 

página WEB os quais acionam instrumentos que realizam o controle desejado 

remotamente; 

 Possibilitar que em trabalhos futuros outros componentes microcontrolados possam 

ser facilmente introduzidos no sistema. 

1.2 Justificativa do Trabalho 

 Certos indicativos como: o aumento das vendas pela internet, os serviços de tele 

entregas, os circuitos internos de TV, os canais por assinatura, os serviços remotos de 

vigilância apresentam-se como fatores que, com a mudança nas características econômicas e 

sociais, demonstram que a população adquiriu, nos últimos anos, novos hábitos de consumo, 

de acordo com pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) (2004, p. 6). Assim, o mercado 

imobiliário deve considerar a existência atual de uma classe de consumidores mais exigente, 

que tem procurado produtos e serviços com qualidade e diferenciação, e ainda, que as pessoas 

têm buscado agregar a suas moradias, elementos que lhes proporcionam o aumento do 

conforto e segurança. 

 A Associação Brasileira de Automação Residencial (AURESIDE) (2005, p. 56), 

referindo-se à Domótica nas construções, assegura que construir “com algum diferencial é 

atualmente uma ferramenta de marketing para o setor. Os mais jovens buscam novidade; e os 

mais velhos segurança, ambos encontrados nos sistemas de automação predial”. 
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 A Organização das Nações Unidas (ONU), por meio do InformationEconomyReport 

2005, classificou o Brasil como o 13º país do mundo em número de assinantes de banda larga, 

apresentando um crescimento de 88,2% entre 2003 e 2004. Essa modalidade de acesso 

proporciona o aumento da capacidade e velocidade das transmissões, tanto por meios físicos 

cabeados como pelos sem fios (wireless), facilita a transferência de dados, de áudio, de 

imagens e a conectividade entre a telefonia (celular e fixa) e a internet e, com isso, contribui 

para expansão das chamadas “casas conectadas” um importante predicado da Domótica, pois 

permite ao usuário, em qualquer local do mundo, supervisionar, gerenciar e comandar 

remotamente, a sua residência. 

 O microcontrolador é um controlador embutido ou dedicado, que ajuda a monitorar e 

controlar a operação de uma máquina, uma parte de um equipamento ou um processo. 

Microcontroladores são microcomputadores bem menores que usam pequenos dispositivos de 

entrada e saída. A entrada, saída e a memória geralmente estão numa mesma pastilha do 

microcontrolador, o que o torna capaz, devido ao seu tamanho, de ser empregado em uma 

ampla variedade de aplicações de controle e automação. Suas vantagens não se limitam 

somente ao seu tamanho, mas também em termos financeiros e a facilidade e praticidade da 

sua programação em relação a outros tipos de controladores dedicados (DEZAN, 2004). 

Justifica-se assim o uso do ArduinoMega neste trabalho, que é de uma plataforma de 

hardware e software livres baseada no microcontrolador ATmega1280. 

 Já o evento controlado, a luminosidade, foi escolhido por ter sido tema de um trabalho 

realizado na matéria Microcontroladores, ministrada pelo professor AlanKardek Rego 

Segundo, e por ser parte importante no conforto e segurança de uma residência. 

1.3 Metodologia Proposta 

 O trabalho se divide em quatro principais tópicos: 

 Controle de intensidade da lâmpada ligada a rede 127v 60hz por meio de um dimmer 

digital; 

 O controle do motor de passo que realizará a abertura ou fechamento da cortina; 

 A comunicação entre o Arduino Mega e a página em HTML; 

 A integração desses três subprojetos e sua aplicação em um ambiente em escala 

reduzida. 
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1.4 Estrutura do Trabalho 

 Este trabalho foi dividido em cinco partes: introdução, base teórica, desenvolvimento, 

resultados e conclusões. 

 Na primeira é passada uma ideia geral do projeto e sua justificativa. 

 Na segunda e é feita uma revisão teórica dos componentes e métodos que serão 

utilizados para o desenvolvimento do projeto.  

 Na terceira parte são desenvolvidos os módulos do projeto que incluem o controle da 

intensidade da lâmpada, controle do motor de passo, o estabelecimento da comunicação entre 

Arduino e WEB e por fim é feita a integração destes módulos. 

 Na quarta parte são feitos testes e então analisados os resultados do projeto. 

 Na quinta parte, são explicitadas as conclusões sobre o projeto ediscutimos possíveis 

projetos futuros que podem ser desenvolvidos utilizando, de certa maneira, este como base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

2 BASE TEÓRICA 

 Nesta sessão serão abordados alguns temas relacionados com a base teórica do 

trabalho, o funcionamento e controle de um motor de passo utilizando um driver, o 

funcionamento de um dimmer digital, a estrutura de um banco de dados MySQL e sua 

comunicação com o PHP e sobre o ArduinoMega e o shield WiFi CC3000 que foram 

utilizados no trabalho. 

2.1 Motor de Passo 

 Os motores passo-a-passo ou motores de passo são atuadores eletromecânicos que 

convertem impulsos elétricos em deslocamentos mecânicos. Um motor DC padrão, por exemplo, 

gira continuamente, mas um motor de passo gira em incrementos fixos sempre que for dado um 

impulso elétrico à drive. Um motor DC normal seria considerado um dispositivo analógico, 

enquanto um motor de passo seria considerado digital. (POLKA, 2003) 

 A cada impulso de comando corresponde um deslocamento incremental bem determinado 

que toma o nome de passo. O tamanho do passo, ou o ângulo do passo é estabelecido em frações 

de 360º), é determinado pela construção do motor ou pelo tipo de controlador ao qual vai estar 

ligado o motor. Por exemplo, uma resolução de 90º de um motor de passo corresponderia a quatro 

passos por rotação (revolução). Uma resolução de 15 º corresponderia a 12 passos por rotação, ou 

ainda 1,8 º indicariam 200 passos por revolução. Motores Microstep são capazes de milhares de 

passos por revolução.  

 A rotação e o sentido a que um motor de passo funciona, estão diretamente relacionados 

com os impulsos elétricos que são recebidos, isto é, com a sequência a que os mesmos impulsos 

são aplicados. A velocidade de funcionamento do motor é dada pela frequência dos impulsos 

recebidos e o espaço percorrido está diretamente relacionado com o número de impulsos 

aplicados. 

 O ponto forte de um motor de passo não é o seu binário, tão pouco a sua capacidade de 

desenvolver altas velocidades ao contrário da maioria dos outros motores elétricos, mas sim, a 

possibilidade de controlar os seus movimentos de forma precisa. Devido a esse fator, este é 

amplamente usado em impressoras, equipamento médico, scanners, robôs, câmaras de vídeo, 

equipamento fotográfico, brinquedos, automação industrial, entre outros dispositivos eletrônicos 

que requerem precisão posicional. 
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 Para esse trabalho foi escolhido o motor de passo por ser mais fácil controlar sua posição, 

ter um torque maior e ser mais barato que os motores de corrente contínua. Na Figura 2.1 

podemos ver o motor de passo utilizado no trabalho conectado ao driver ULN2003, um CI de 

corrente que permite que, com o Arduino (que suporta corrente máxima de 40 mA por porta), 

sejam controlados motores que exijam correntes maiores, de até 500 mA. Este módulo aceita 

alimentação de 5 a 12 volts e possui LEDs indicadores que mostram o acionamento das bobinas. 

Na Figura 2.2 temos as especificações do motor de passo 28BYJ-48. 

 

Figura 2.1 Motor de Passo com Driver 
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Figura 2.2 Especificações do motor de passo 28BYJ-48. 

Fonte: CHANGZHOU, 2014 

2.2 Dimmer Digital 

 O termo “dimmerizar” vem do inglês “to dim”, que significa escurecer. O dimmer é 

um interruptor eletrônico que reduz a potência de uma lâmpada por meio da diminuição da 

corrente que passa no seu circuito, diminuindo assim seu fluxo luminoso e é muito usado na 

climatização de ambientes. 

 No início da década de 1970, os dimmers só podiam ser usados em circuitos com 

cargas resistivas, pois estas não produzem uma corrente de retorno que causava dano aos 

dimmers, implicando no seu mau funcionamento. Hoje, com os avanços na área de eletrônica, 

alguns dimmers podem ser usados com cargas indutivas. Nesse trabalho específico, vamos 

trabalhar apenas com uma carga resistiva (lâmpada incandescente). 

 O princípio de funcionamento de um dimmer se baseia no uso dos TRIACs (Triode for 

Alternating Current). Estes dispositivos eletrônicos interrompem a passagem de corrente por 

ele sempre que há inversão da mesma. Assim, um dimmer reduz o tempo em que passa 

corrente na carga, conseqüentemente reduzindo sua potência. 
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 Cada vez que um TRIAC corta a corrente, ao passar por zero, o circuito do dimmer 

religa o TRIAC com um disparo no seu gate após uma fração de tempo determinada no 

controlador. Assim, quanto maior o tempo, menor a potência entregue a carga. 

 Para que o controlador execute o disparo no tempo correto, é necessario informar 

quando a senoide passa pelo zero, por meio de um circuito de passagem pelo zero. O esquema 

no software Proteus utilizando pode ser visto na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Circuito de passagem pelo zero 

2.3 Sensor LDR 

 O LDR (Light Dependent Resistor) é um dispositivo eletrônico semicondutor que 

possuí a característica de variar seu valor de resistência de acordo com a quantidade de 

luminosidade recebida em sua superfície, de acordo com as propriedades vistas nas Figura 2.4 

e Figura 2.5. 

 Seu funcionamento é explicado pelo efeito fotoelétrico. Assumindo que elementos 

condutores possuem diferença energética entre a banda de valência e a banda de condução 

quase nula e que materiais isolantes se comportam de maneira inversa; os semicondutores, por 

sua vez, têm a diferença de energia entre o valor dos condutores e dos isolantes e necessitam 
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de alguma força externa, como a luminosidade e a temperatura, para conduzir corrente 

elétrica. Juntamente com a teoria em que a luz pode ser definida como pacotes de energia com 

determinados comprimentos de onda e que um feixe luminoso está incidindo sobre uma 

superfície, os elétrons do elemento tendem a interagir com os fótons, desde que estes atinjam 

um valor mínimo de frequência do material. Quando o LDR é exposto a um feixe luminoso, 

começa a dispor de elétrons livre, fazendo sua resistência diminuir, o que reduz o feixe 

luminoso, começando a faltar elétrons livres, o que gera um aumento na resistência do 

material. (GHELLERE, 2009) 

 

Figura 2.4 Propriedades do LDR. 

Fonte: RS, 2014 
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Figura 2.5 Gráfico que relaciona a Resistência do LDR e a Luminosidade em Lux. 

Fonte: RS, 2014 

 

2.4 Protocolo TPC/IP 

 A arquitetura TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) segundo 

Chiozzoto (1999) é o resultado do desenvolvimento de uma filosofia de interligação de redes 

de computadores cuja característica mais relevante é a total transparência, aos seus usuários, 

dos detalhes relativos às tecnologias e à forma com a qual essa interligação é feita. 

 O primeiro evento que pode ser relacionado à origem do TCP/IP e consequentemente 

da Internet data de 1957, a partir da criação de uma agência de pesquisa ligada ao 

Departamento de Defesa Norte-Americano, a Advanced Research and Projects Agency 

(ARPA). 

 Os pesquisadores ligados a essa agência publicaram em 1961, por Leonard Kleinrocko 

documento Information Flow in Large Communication Nets, no qual se apresentou umanova 

técnica de transferência de informações entre computadores, baseada na comutação de 
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pacotes. Essa técnica foi a base para todas as tecnologias de redes que se desenvolveram 

desde então, até os dias atuais. 

 Segundo Gasparini (1993), o princípio básico da arquitetura TCP/IP é oferecer aos 

usuários e suas aplicações, um conjunto de ferramentas que possibilite a comunicação entre 

redes e equipamentos diversos, escondendo os detalhes físicos (hardware e protocolos de 

nível inferior) dos mesmos, viabilizando o que se denomina “Redes Corporativos”. Desta 

forma, quando se implementa TCP/IP em uma ou mais redes interconectadas, está-se apenas 

adicionando a estas um conjunto de protocolos (conjunto de regras e convenções que rege a 

troca de informações entre computadores) e aplicações padronizadas, mantendo as 

características anteriores do hardware já existente. 

 Os protocolos da arquitetura TCP/IP podem ser utilizados sobre qualquer estrutura de 

rede, seja ela simples como uma ligação ponto-a-ponto ou uma rede de pacotes complexa. 

 Nesse trabalho não foi aprofundado estudos sobre o protocolo, ele foi apenas utilizado 

para fazer a comunicação entre o shield Arduino e um servidor local. 

2.5 Supervisório WEB 

2.5.1 Bando de Dados MySQL 

 MySQL é o banco de dados de código aberto mais popular do mundo, que possibilita a 

entrega econômica de aplicações de banco de dados confiáveis, de alto desempenho e 

escaláveis, com base na WEB e incorporadas (ORACLE, 2014). 

 Neste trabalho o banco de dados foi utilizado para guardar os dados referentes ao 

controle da intensidade da luz no ambiente, e para ajudar na comunicação e transito dos dados 

entre o Arduino e a página hospedada localmente por meio do software WampServer, que 

simula um servidor localmente. 

 O Wamp Server, conhecido simplesmente como WAMP, é um pacote completo 

semelhante ao "apachefriends" que o deixa instalar e configurar facilmente no seu 

computador as versões mais recentes do servidor web Apache, linguagem de programação 

PHP e servidor de base de dados MySQL(WAMP SERVER, 2014). 
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2.5.2 PHP 

 O PHP é uma linguagem de programação para web (PHP, 2014) que é processada no 

servidor, retornando para o cliente somente HTML. A linguagem PHP tem suporte para 

diversos bancos de dados existentes. Isso facilita a integração com aplicações que necessitem 

de banco de dados. Essa linguagem também suporta protocolos como SMTP (Simple 

MailTransfer Protocol), POP3 (Post Office Protocol) e IMAP (Internet Message 

ApplicationProtocol). 

2.5.3 JavaScript 

 JavaScript possibilita a execução de código em um documento web. JavaScript é uma 

linguagem de script, caracterizada por suas instruções serem interpretadas e com execução 

vinculada a outras linguagens. As linguagens de script como JavaScript são um dos 

componentes fundamentais das páginas web. (MIKKONEN; TAIVALSAARI, 2008) 

2.5.4 HTML (HyperText Markup Language) 

 HTML é uma linguagem de marcação para a criação de páginas web. Essa linguagem 

provê um meio para descrever a estrutura de informação baseada em texto em um documento.  

Essa estrutura define a forma como o texto é apresentado. Isso é feito pela definição de tipos 

de formatação de texto para cabeçalho, parágrafos, listas e outros; e pela inclusão de imagens 

e outros objetos. Mikkonen e Taivalsaari (2008) consideram HTML como um dos 

componentes fundamentais das páginas web.  

2.6 Arduino 

Arduino é uma plataforma de hardware e software livres, principal motivo pelo qual foi 

escolhido, que permite a criação e prototipagem de projetos eletrônicos. O controle é feito por 

meio de instruções programadas em uma linguagem própria muito parecida com a C, mas 

com algumas diferenças. O Arduino é composto por entradas e saídas digitais e analógicas, 

um controlador e uma interface serial ou USB, que é usada para interligá-lo ao computador 

para programá-lo e fornecer interação em tempo real. (ARDUINO, 2014) 

Os campos de atuação para o controle de sistemas são imensos, podendo ter aplicações na 

área de impressão 3D, robótica, engenharia de transportes, engenharia agronômica, 
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engenharia eletrônica, engenharia da automação, engenharia mecatrônica e musical. 

(ARDUINO, 2014) 

O Arduino Mega, ilustrado na Figura 2.6, é um microcontrolador baseado no 

microprocessador ATMega 1280 que possui 54 pinos digitais de entrada e saída, dos quais 14 

podem ser usados como saídas de PWM, 16 saídas analógicas, uma conexão USB, um cristal 

oscilador de 16 MHz e um botão de reset.(ARDUINO, 2014) 

Pode ser alimentado pela entrada USB de um computador ou por uma fonte de energia 

externa. Essa fonte externa pode ser tanto uma fonte DC ou uma bateria. É recomendável que 

a fonte externa forneça entre 7 e 12 volts. (ARDUINO, 2014) 

Cada um dos 54 pinos do Arduino pode ser usado para entradas ou saídas por meio das 

funções da biblioteca. Eles operam a 5V. Cada pino fornece um máximo de 40mA e tem um 

resistor interno de 20 a 50kΩ. (ARDUINO, 2014) 

O Mega tem 16 entradas analógicas, as quais fornecem cada uma 10 bits de resolução 

(possibilitando 1024 valores diferentes). Por padrão elas medem de 0 a 5V, mas é possível 

mudar o valor superior da sua escala utilizando o pino AREF e a função de referência 

analógica. (ARDUINO, 2014) 

O Arduino Mega possui facilidade para se comunicar com um computador, outro Arduino 

ou outros microcontroladores. O ATMega 1280 possui comunicação serial e um canal de 

transferência de dados por USB que utiliza o FTDI driver para fornecer uma porta virtual para 

o software de desenvolvimento do Arduino no computador. O software inclui um monitor 

serial que permite a entrada de dados em texto serem mandado para uma placa Arduino e de 

uma placa Arduino. Os LED’s RX e TX piscarão quando dados estiverem sendo transmitidos 

pela conexão USB. (ARDUINO, 2014) 

O Arduino Mega possui fusíveis contra curtos circuitos e sobre correntes que protegem a 

porta USB do seu computador. Por mais que os computadores possuam sua própria proteção 

interna, o fusível irá fornecer mais uma camada de proteção. Se mais de 500mA forem 

fornecidos pela porta USB o fusível automaticamente rompe a ligação até que o curto seja 

resolvido. (ARDUINO, 2014) 
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Figura 2.6 Arduino Mega 

Fonte: ARDUINO, 2014 

2.6.1 Shield WiFi CC3000 

 Os shields para Arduino são placas de circuito que podem ser conectadas ao Arduino, 

encaixando-se perfeitamente por cima dele, e expandindo suas capacidades. A capacidade de 

expansão possibilita uma infinidade de aplicações de maneira simples e rápida. E mesmo com 

a enorme gama de shields já disponíveis no mercado, caso seu projeto precise de algo 

diferente, você pode criar seu próprioshield, já que a arquitetura do Arduino é livre. 

 O Shield WiFi CC3000, ilustrado na Figura 2.7, é produzido e distribuído pela 

Adafruit, que também disponibiliza uma biblioteca que facilita muito sua utilização. No site 

da Adafruit
1
 encontram-se vários tutoriais que auxiliam no uso do componente. 

                                                 
1
Disponível em http://www.adafruit.com/. 

http://www.adafruit.com/
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Figura 2.7 Shield WiFi CC3000 

Fone: ADAFRUIT, 2014 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 Para melhor compreensão de cada componente do projeto, o mesmo foi feito 

inicialmente com seus processos separados, controlando o motor e potência da lâmpada 

separadamente, e posteriormente aglutinando o conhecimento adquirido em cada um dos 

processos para a o desenvolvimento da lógica geral a qual o programa responde. Após a 

estrutura do programa ter sido definida e implementada, partiu-se para a realização da 

comunicação entre o supervisório HTML e o Arduino, possível por meio do shield WiFi 

CC3000, que conecta a rede e envia os dados a uma página PHP que faz a interação com o 

bando de dados MySQL. Isso é explicado melhor durante esse capítulo. 

 Os testes foram realizados em um ambiente em escala reduzida no Laboratório de 

Sistemas Térmicos, Metrologia e Instrumentação da Escola de Minas da UFOP. É possível 

ver a montagem do ambiente teste na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Ambiente Teste 
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3.1 Normalização da leitura do LDR 

 O sensor LDR é utilizado para medir a luminosidade do ambiente, e é conectado ao 

Arduino de acordo com a Figura 3.2. Ao ler o sinal do LDR, se obtém um valor de 0 a 1023, já 

que o conversor AD do Arduino Mega tem 10 bits de resolução. Esse valor medido pode ser 

transformado para Lux, que é a unidade de medida padrão para luminosidade. Já que a resistência 

do LDR varia de acordo com a luminosidade do ambiente, relação vista na Figura 2.5. Para obter 

essa relação precisamos realizar algumas operações. 

 (1) 

 (2) 

 Após obter o valor da resistência do LDR em referência ao valor lido no Arduino 

(Rldr) a partir da tensão lida na porta do Arduino (Vout), valor digital lido (EntAna), tensão 

de referência (Vin) e a resistência colocada em série com o LDR (R), deve-se partir para a 

construção de uma tabela que relaciona os dados lidos pelo Arduino com os lidos por um 

Luxímetro (instrumento de medição que indica a luminosidade de um local em lux). Após 

fazer as medições o gráfico visto na Figura 3.3 foi criado com o auxílio do software Microsoft 

Office Excel. 

 

Figura 3.2 Ligação do LDR 
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Figura 3.3 Gráfico de Luminosidade (lux) por Resistência do LDR (Ω) 

 

 A fórmula vista no gráfico da Figura 3.3 transforma o valor da resistência do LDR em 

Lux. Aliada às equações 1 e 2, temos a luminosidade do ambiente em Lux em função da 

entrada lida pelo Arduino. Porém, como a luminosidade em Lux cresce de maneira 

exponencial, a variável responsável por representar a luminosidade do ambiente foi o valor 

recebido diretamente da leitura do Arduino, assim tendo uma gama de valores mais retilínea 

para serem usadas como referência para o controle.  

 Para diminuir a interferência de ruídos na leitura do sensor, existe uma técnica onde se 

faz a média aritmética de uma quantidade de leituras. No trabalho foi usada a média de 

cinquenta leituras. 

 

3.2 Controle do Motor de Passo 

 O motor de passo foi escolhido para esse trabalho pelo fato de seu controle de posição 

ser mais palpável, pois cada passo efetuado pelo motor gira seu eixo de um ângulo fixo, 

dispensando assim, a necessidade de algum sensor para retornar ao programa sua posição. 

Dessa forma é possível fazer esse cálculo apenas com o número de passos realizados no 

motor, tanto para o sentido horário quanto no sentido anti-horário. Porém, cada motor de 
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passo tem uma sequência pré-estabelecida para energização das suas bobinas para efetuar 

cada passo. Essa sequência pode ser vista na Figura 3.4 para o motor utilizado. 

 

Figura 3.4 Sequência de passos do motor. 

Fonte: CHANGZHOU, 2014 

 

 Baseando a programação do Arduino Mega no código encontrado na internet
2
, foi 

criado um vetor com os valores que deveriam ser enviados às quatro entradas do driver 

ULN2003 para cada passo, e como o motor tem 5,625° por passo e uma redução de 1/64, temos 

que cada passo gira o eixo do motor em 0,087890625°. Tendo em vista que cada passo gira o eixo 

em um grau pequeno, a função que define os passos executa toda a sequência, para que não ocorra 

um erro quando for alterada sua direção, deixando as bobinas sempre no estado 1 da tabela vista 

na Figura 3.4. Assim, cada vez que o programa envia o comando de girar o motor, toda a 

sequência de passos é executada e o eixo do motor gira em 0,703125°. Para o motor girar no 

sentido anti-horário, basta executar os passos indicados na tabela da Figura 3.4 ao contrário, da 

direita para a esquerda, percorrendo o vetor que indica a saída para as bobinas do motor da direita 

para esquerda também. É importante lembrar que é necessário um delay(atraso)entre os passos do 

motor, para que ele execute o passo fisicamente antes do próximo passo. Se esse delay for muito 

pequeno, o motor não consegue executar os passos em tempo hábil para receber a próxima 

informação e fica parado. Se o delay for muito grande o motor vai girar muito lentamente, sendo 

então valor desse delay um regulador de velocidade do motor. 

 Depois de programado o giro do motor, uma variável de controle de quantidade de passos 

que o motor pode executar é criada, assim controlamos o começo e fim de curso da janela, sendo 

o começo quando esta variável tiver seu valor 0 e fim quando tiver o valor estipulado que seja 

suficiente para fechar toda a janela. No caso do ambiente de teste esse valor foi de 4500. Assim, 

se o motor gira no sentido horário (clockwise) essa variável é incrementada até o valor limite(no 

                                                 
2
 Disponível em: http://www.instructables.com/id/BYJ48-Stepper-Motor/?ALLSTEPS 
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ambiente de teste com o valor de 4500) e após atingir esse valor,ao motor não é mais permitido 

girar no sentido horário. Se o motor gira no sentido anti-horário (anti-clockwise) essa variável é 

decrementada até o valor 0, e ao chegar nesse valor,ao motor não é mais permitido girar nesse 

sentido. 

 Com o giro do motor controlado, é feita a inserção da variável de luminosidade (lida 

pelo sensor LDR) à lógica. O valor lido é comparado com a referência, no caso de ser maior a 

cortina é fechada para diminuir o fluxo luminoso no ambiente, e no caso de ser menor a 

cortina é aberta para aumentar o fluxo luminoso. A lógica pode ser acompanhada no 

fluxograma da Figura 3-5. Foi adotada uma faixa de comparação de 20 unidades para mais ou 

para menos na leitura do sensor, sendo que ao entrar nessa faixa a cortina fica parada. Um 

gráfico com os dados de luminosidade externa ao ambiente, luminosidade do ambiente e 

referência pode ser visto na Figura 3.6 e o gráfico com a posição da cortina em porcentagem 

de abertura no gráfico da Figura 3.7. 

 

Figura 3-5 Fluxograma do controle do Motor de Passo 
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Figura 3.6 Gráfico de Luminosidade 

 

 

Figura 3.7 Gráfico da Posição da Cortina 
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3.3 Circuito de Controle da Intensidade da Luz 

 O circuito representado pelo software Proteus na Figura 2.3 é responsável pelo 

controle da intensidade da luz emitida pela lâmpada. Ele é responsável por indicar para o 

controlador quando a senóide de alimentação da lâmpada está no valor zero, já que nesse 

ponto o TRIAC interrompe a passagem de corrente, e enviar o comando de disparo no tempo 

correto para que o TRIAC volte a conduzir. Foi utilizado dois opto acopladores para isolar o 

circuito de alta potência do circuito de baixa potência, o que poderia causar danos aos 

componentes mais delicados. 

 Com o auxílio de um osciloscópio, fica fácil perceber como ocorre a diminuição da 

intensidade da lâmpada, de acordo com o ângulo de disparo determinado no controlador. Nas 

Figura 3.8, Figura 3.9 e Figura 3.10, as ondas azuis são as de alimentação da lâmpada e as 

amarelas são a alimentação da rede 127v 60hz. 

 

Figura 3.8 Tempo de disparo 0s 

[A1] Comentário: Você terá de 
imprimir essa e a próxima página colorida 

para os professores. 
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Figura 3.9 Tempo de disparo 4,17ms 

 

Figura 3.10 Tempo de disparo 7,47ms 

 

3.4 Controle da Intensidade da Luz 

 O controle da intensidade da lâmpada ocorre por meio do controle do dimmer, ou seja, 

o controle do tempo em que o disparo para o gate será realizado. Explicando melhor o circuito 

da Figura 2.3, a ponte retificadora que envia um sinal a um opto acoplador. Na saída desse 

opto acoplador, a alimentação de 5V ligado em uma porta e o GND na porta subsequente 

assim, quando há passagem de corrente na entrada do opto acoplador, a corrente vai 

diretamente para o GND, mas quando não há passagem de corrente (quando a onda senoidal 

passar pelo zero), o opto acoplador não conduz e envia o sinal de 5V para a porta da 

interrupção do Arduino. 
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 Na programação do Arduino habilitamos uma interrupção, no pino referente à entrada 

do circuito de passagem pelo zero, para quando o pino for para estado lógico alto, 5V. Dentro 

dessa interrupção habilitamos um timmer para fazer a contagem do tempo em que o disparo 

será feito. O timmer foi configurado para ser executado a cada 83 microssegundos, o que nos 

dá uma variação de 100 níveis de ajuste da lâmpada. O cálculo do tempo é feito com base na 

frequência de alimentação da lâmpada, no Brasil a frequência é de 60hz, sendo que a onda 

tem um período de 16,7 milissegundos, porém a lâmpada recebe potência tanto da parte 

negativa quando da positiva, portando a passagem pelo zero acontece a cada 8,3 

milissegundos, que dividido por 100 resulta em 83 microssegundos. Para programação do 

timmer foi utilizada a biblioteca para a IDE do Arduino TimerOne
3
. Dentro do da função 

chamada pelo timmer, incrementamos uma variável para controlar o tempo, e quando chega 

no tempo desejado coloca o pino de saída, conectado a outro opto acoplador que irá acionar o 

gate do TRIAC, em nível alto por 83 microssegundos e então retorna seu nível para baixo. 

                                                 
3
 Disponível em http://playground.arduino.cc/Code/Timer1. 
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Figura 3.11 Fluxograma do controle de intensidade da lâmpada 

 

 Com a intensidade da lâmpada controlada, no loop do programa percebe-se algo 

similar ao feito para o controle da cortina. A referência é comparada à leitura do sensor LDR, 

e no caso de ser menor aumenta a intensidade da lâmpada diminuindo o tempo esperado para 

gerar o disparo para o gate do TRIAC e caso seja maior diminui a intensidade aumentando o 

tempo. Assim como a variável que controla a quantidade de passos do motor está dentro de 

um limite, a variável que controla o tempo de espera para realizar o disparo para o gate tem 

um limite, que varia de 0 a 100 de acordo com os cálculos já citados. A lógica do programa 

pode ser vista no fluxograma da Figura 3.11. Nesse controle também é adotado a faixa de 20 

unidades para mais ou para menos da referência. Nas Figura 3.12 e Figura 3.13 é visto um 

gráfico que mostra a luminosidade ambiente, a luminosidade externa e o valor de referência 

para a luminosidade no tempo e um gráfico que mostra o a ação do Arduino no tempo de 

disparo para o TRIAC que controla a intensidade da lâmpada, respectivamente. 



38 

 

 

 

Figura 3.12 Gráfico de Luminosidade 

 

 

Figura 3.13 Gráfico do Sinal de Controle da Lâmpada 

 

3.5 Comunicação com o Banco de Dados 

 A comunicação entre o Arduino e o banco de dados MySQL foi feita baseada nos 

exemplos disponíveis na própria biblioteca
4
 do shield WiFi CC3000 da Adafruit. A 

comunicação tem dois caminhos possíveis: do Arduino para o banco de dados MySQL e do 

banco de dados ou da página WEB para o Arduino. Como a intenção é que a página seja 

como um supervisório, atualizando o estado do ambiente e dos objetos controlados 

                                                 
4
 Disponível em https://github.com/adafruit/Adafruit_CC3000_Library 
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periodicamente, e permita que o usuário modifique o valor de referência, é necessário fazer a 

comunicação nos dois caminhos. 

 Para que o Arduino envie os dados, é preciso conectar-se a página, que com a 

biblioteca disponibilizada se resume a poucos comandos onde passamos como parâmetros 

apenas o endereço da página em questão, e ao conectar enviamos pelo método GET os dados 

desejados, que nesse projeto são: luminosidade externa, luminosidade do ambiente, posição 

da cortina e intensidade da lâmpada. Essa comunicação exige um tempo razoável de 

processamento do Arduino, portanto foi estipulado que ela seria feita apenas de 1 em 1 

segundo. Esse controle foi implementando por meio da interrupção gerada pelo controle da 

lâmpada, já que a passagem pelo zero ocorre 120 vezes por segundo, foi criado um contador 

que ao chegar a 120 é zerado e libera a parte do código responsável por fazer essa 

comunicação. Essa limitação foi importante, pois para receber os dados da página WEB o 

Arduino tem que executar a parte do código que “escuta” a comunicação em um período 

curto, e como o envio dos dados consome um tempo razoável de processamento poderia 

ocorrer perda dos dados recebidos. 

 Já na via inversa, o Arduino apenas fica verificando se tem dados para serem 

recebidos, e quando o código da página PHP envia os dados por meio de um socket para o 

endereço no qual o Arduino está cadastrado, o programa recebe esses dados e guarda em um 

vetor. Esses dados recebidos são: estado da lâmpada (se ela vai ser controlada, ficar todo 

tempo acessa ou apagada), estado da cortina (se será controlada, ficar todo o tempo aberta ou 

fechada) e o nível de luminosidade de referência. Sempre que chegam novos dados, o vetor é 

atualizado. 

 A comunicação foi realizada já nos testes dos módulos anteriores, para poder enviar os 

dados gerados para a confecção do gráfico posteriormente. 

3.6 Supervisório HTML 

 O supervisório, feito em HTML e JavaScript, foi desenvolvido com o intuito de 

mostrar a informações referentes ao ambiente controlado de maneira intuitiva. Os recursos 

gráficos foram desenvolvidos de maneira simples, já que o objetivo deste trabalho era provar 

sua funcionalidade. 

 Na Figura 3.14 podemos ver a tela que foi desenvolvida, e os recursos nela 

implementados de acordo com as indicações: 
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1. Mostra a data e hora atuais; 

2. Um sinalizador da conexão entre a página e o Arduino: em caso afirmativo o círculo 

passa a ter a cor verde e em caso negativo passa a ter a cor vermelha; 

3. Delimitação da representação do ambiente em que seu fundo se torna mais escuro à 

medida que a luminosidade diminui; 

4. Delimitação da representação da janela, onde a cortina está instalada, mostrando a 

posição da cortina (no caso da imagem, toda aberta); 

5. O círculo representa a lâmpada, e seu fundo fica mais opaco se a lâmpada está com o 

brilho mais intenso e menos opaco se o brilho está menos intenso; 

6. Opções de controle da lâmpada, que podem ser: controlada, desligada ou ligada; 

7. Opções de controle da cortina, que podem ser: controlada, aberta ou fechada; 

8. Caixa de texto onde será inserido o nível de luminosidade desejada pelo usuário. 

 Aliando o JavaScript com o HTML é possível fazer as animações da tela, como 

escurecer o fundo da representação do ambiente, mudar a opacidade da lâmpada e a 

representação da cortina na janela. Para fazer isso, buscamos os dados salvos no banco de 

dados MySQL pelo Arduino, por meio de um script PHP, e transmitimos esses dados as 

funções JavaScript (que tem uma sintaxe bem parecida com C e C++), que por sua vez aplica 

as alterações nas estruturas HTML. 

 A comunicação entre a página HTML (client side) e o PHP (server side) ocorre com o 

auxílio do Jquery
5
, que faz requisições assíncronas a scripts PHP, que busca no banco de 

dados MySQL os dados requisitados e envia de volta para serem tratados novamente na 

página HTML e criar as animações. 

                                                 
5
 Biblioteca JavaScript desenvolvida para simplificar os scripts. Disponível em http://jquery.com/ 
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Figura 3.14 Tela do Supervisório HTML 

   

3.7 Integração dos sistemas 

 O último passo do desenvolvimento do projeto, após já ter executado todos os 

módulos anteriores, é integrar todos os subsistemas. A principal característica da integração é 

definir qual sistema terá prioridade sobre qual, em cada situação. Nesse projeto temos três 

situações possíveis de controle: luminosidade dentro da faixa de referência, luminosidade 

maior que a faixa de referência e luminosidade menor que a faixa de referência. É descrito as 

prioridades de cada situação, levando em consideração que o sistema pretende reduzir o 

consumo de energia gasto pela iluminação, aproveitando o máximo possível a iluminação 

natural proveniente do exterior do ambiente. A comunicação sempre terá maior prioridade que 

o controle da lâmpada e da cortina. 

 No caso da luminosidade indicada pelo LDR estar dentro da faixa de referência, a 

única coisa que o programa deve fazer é manter a conexão, sem ter que atuar em nenhum dos 

elementos controlados (lâmpada e cortina). 
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 Quando a luminosidade for maior que a indicada pelo sensor, a conexão é mantida 

normalmente e atuamos nos elementos com a prioridade de diminuir a intensidade da lâmpada 

e caso ela seja desligada (atinja o nível mínimo) e não seja atingido a faixa de referência, 

fechamos a cortina até atingir a faixa de referência, entrando no caso anterior. 

 Caso a luminosidade seja menor que a indicada pelo sensor, a conexão continua a ter a 

maior prioridade e atua-se inicialmente na cortina, abrindo até que a faixa de referência seja 

atingida, e caso apenas com a atuação da cortina não seja possível, aumentamos a intensidade 

da lâmpada até a referência. 

 Ao integrar os sistemas uma técnica de programação foi muito utilizada, os flags. Os 

flags têm como objetivo deixar parte do código sem ser executado até que um determinado 

evento ocorra, assim sinalizando para o programa permitir que esse código seja executado e 

possa novamente ser desabilitado se necessário. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Ao integrar os sistemas todos os sistemas funcionaram corretamente, com exceção da 

lâmpada que começou oscilar um pouco sua intensidade, fato que não ocorria quando era 

controlada separadamente. Essa oscilação pode ser vista pelo osciloscópio, conforme a Figura 

4.1. Ao comparar a Figura 4.1com a Figura 3.10 verifica-se que há uma pequena variação 

entre os tempos de disparo quando os sistemas estão todos integrados, o que não ocorre no 

controle da lâmpada separado. 

 

Figura 4.1 Tempo de disparo 7,47ms 

 

 Como o tempo de disparo é controlado por um timmer, percebeu-se que o problema 

ocorreu devido à comunicação entre o Arduino e a página WEB, já que a comunicação utiliza 

a interrupção 0 (int0) do Arduino que tem maior prioridade que os timmers, segundo a tabela 

da Figura 4.2. 

 Assim como nos sistemas, foram obtidos gráficos demonstrando o funcionamento e os 

sinais de controle da cortina e da lâmpada. É possível perceber ao analisar os gráficos da 

Figura 4.3 e Figura 4.4 e compará-los aos gráficos da Figura 3.12 e Figura 3.13 que o sistema 

fica menos estável que quando controlado sem a comunicação com o banco de dados. Essa 

instabilidade é causada pela oscilação no tempo de disparo que controla da intensidade da 

lâmpada ao ser afetada pela interrupção associada à comunicação entre o shield WiFi CC3000 

com o Arduino. 

  

[A2] Comentário: Imprimir essa página 

colorida. 
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Figura 4.2 Interrupções do Arduino Mega. 

Fone:ATMEGA2560, 2014 
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Figura 4.3 Gráfico de Luminosidades 

 

 

Figura 4.4 Gráfico dos sinais de controle 

 

 

 

[A3] Comentário: Imprimir colorido 
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5 CONCLUSÕES 

 Os resultados obtidos com os experimentos comprovaram a eficácia da comunicação 

entre o Arduino e um banco de dados MySQL, o principal objetivo do trabalho. Para efeito de 

comparação, enquanto alguns testes eram executados, foram acompanhados os dados por 

meio do monitor serial da própria IDE (Integrated Development Environment) do Arduino, e 

os dados salvos foram consistentes.  

 O controle da iluminação de um ambiente por meio de uma página na WEB, 

possibilita que esse controle seja feito de qualquer lugar do planeta, desde que tenha acesso a 

internet, o que representa um ganho na questão de economia de energia e segurança. O 

conforto de ter um ambiente no nível de luminosidade desejada também é relevante. 

 O problema encontrado no conflito entre a comunicação do Arduino e o shield Wifi 

CC3000 pode ser contornado ao adicionar um segundo microcontrolador, que teria a função 

apenas de controlar a lâmpada e comunicar com o Arduino, inclusive sendo possível o uso de 

tecnologias sem fio nessa comunicação, como Bluetooth e XBee. Outra opção seria uma 

programação mais a nível de hardware, onde seja possível a alteração das prioridades entre as 

interrupções 

 

5.1 Trabalhos Futuros 

 Esse trabalho visou possibilitar a comunicação entre um microcontrolador e uma 

página WEB, e mostrou que essa é possível de ser realizada. Partindo desse ponto, é possível 

desenvolver vários trabalhos tanto na área de automação residencial quando na industrial, já 

que nos dois ambientes temos vários processos para serem controlados e monitorados. 

 O problema encontrado nesse trabalho, onde a comunicação entre o Arduino e o shield 

WiFi CC3000 interfere na capacidade do Arduino em controlar a intensidade da lâmpada 

pode ser resolvida por meio da adição de um outro microcontrolador. Bastaria estabelecer 

entre eles uma comunicação (que pode ser wireless) sendo que o Arduino conectado à internet 

poderia ser um “mestre” e os demais microcontroladores seriam “escravos” que controlariam 

processos diferentes ou em locais diferentes, permitindo a automação de toda uma residência 

utilizando um mesmo sistema. 
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APÊNDICE A – Código Desenvolvido para o Arduino 

#include <EEPROM.h> //biblioteca para inserir dados na memoria EEPROM do Arduino 

#include <Adafruit_CC3000.h> //biblioteca do shield WiFi CC3000 

#include <ccspi.h> 

#include <SPI.h> 

#include <string.h> 

#include "utility/debug.h" 

#include <stdlib.h> 

#include <TimerOne.h> //biblioteca para facilitar o uso do Timer 1 

String result;  

int dadosrecebidos[3]; //array que vai receber os dados da página 

// These are the interrupt and control pins 

#define ADAFRUIT_CC3000_IRQ   3  // MUST be an interrupt pin! 

// These can be any two pins 

#define ADAFRUIT_CC3000_VBAT  5 

#define ADAFRUIT_CC3000_CS    10 

const unsigned long 

  dhcpTimeout     = 60L * 1000L, // Max time to wait for address from DHCP 

  connectTimeout  = 15L * 1000L, // Max time to wait for server connection 

  responseTimeout = 15L * 1000L; // Max time to wait for data from server 

uint32_t t; 

int resultLength; 

#define WLAN_SSID       "ismalty"           // cannot be longer than 32 characters! 

#define WLAN_PASS       "monografia" 

// Security can be WLAN_SEC_UNSEC, WLAN_SEC_WEP, WLAN_SEC_WPA or 

WLAN_SEC_WPA2 

#define WLAN_SECURITY   WLAN_SEC_WPA2 

#define IDLE_TIMEOUT_MS  1     // Amount of time to wait (in milliseconds) with no data  

                                   // received before closing the connection.  If you know the server 

                                   // you're accessing is quick to respond, you can reduce this value. 

// What page to grab! 

#define WEBSITE      "192.168.1.125" //endereço da página 

#define WEBPAGE      "/controleluz/send.php?cort=" //página especifica 

#define LISTEN_PORT           8888 //porta que será usada para comunicação 

Adafruit_CC3000 cc3000 = Adafruit_CC3000(ADAFRUIT_CC3000_CS, 

ADAFRUIT_CC3000_IRQ, ADAFRUIT_CC3000_VBAT, 

                                         SPI_CLOCK_DIV2);                                                              

// Create server 

Adafruit_CC3000_Server robotServer(LISTEN_PORT); 

uint32_t ip = cc3000.IP2U32(192,168,1,125); 

int flag1 = 0; //flag para controlar o envio de dados para o banco de dados 

int cont1 = 0; 

int motorPin1 = 22;    // Blue   - 28BYJ48 pin 1 

int motorPin2 = 24;    // Pink   - 28BYJ48 pin 2 

int motorPin3 = 26;    // Yellow - 28BYJ48 pin 3 

int motorPin4 = 28;    // Orange - 28BYJ48 pin 4 

                        // Red    - 28BYJ48 pin 5 (VCC) 

int motorSpeed = 1000;  //variable to set stepper speed 

int count = 4500;          // count of steps made 
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int countsperrev = 512; // number of steps per full revolution 

int lookup[8] = {B01000, B01100, B00100, B00110, B00010, B00011, B00001, B01001};  

int limite=4500; //limite do motor de passo 

 

const int analogInPin = A8;  // Analog input pin que o LDR do ambiente está conectado 

const int analogInPinE = A10;  // Analog input pin que o LDR do exterior está conectado 

 

int sensorValue = 0; //variável que vai receber os dados do LDR do ambiente 

int sensorValueE = 0; //variável que vai receber os dados do LDR do exterior 

int i=0; //variável que vai fazer contagem de leituras analógicas 

long int soma = 0; //variável que vai fazer a soma das leituras do ambiente 

long int resultado = 0; //variável que vai obter o resultado das leituras 

long int somaE = 0; //variável que vai fazer a soma das leituras do exterior 

long int resultadoE = 0; //variável que vai obter o resultado das leituras 

int conttempo = 0; 

int estadoluz = 2; //0 ligada, 1 dimmerizada, 2 desligada 

int estadocortina = 2; //0 aberta, 1 meio, 2 fechada 

int flagluz = 0; 

int flagtempo = 0; 

int liberarluz =0; 

//int nivel2 = 550; 

int disparo =  32;    // pino que vai efetuar o disparo para o TRIAC 

volatile int tempo = 0; // variável que vai controlar o tempo em que vai ser disparado o 

TRIAC 

volatile int nivel = 105; // valor que determina o tempo do disparo 

volatile long int contx = 0; // variável que vai controlar o tempo de inserção de dados no 

banco de dados 

int limiteluz=105; //limite da luz 

 

void setup(void) 

{ 

  pinMode(disparo, OUTPUT); //seta o pino como saida 

  digitalWrite (disparo, LOW);// coloca o pino em nível baixo 

  attachInterrupt(5, passazero, RISING); // inicializa a interrupção da passagem por zero 

  interrupts(); //habilita as interrupções  

  result = ""; 

pinMode(motorPin1, OUTPUT); 

  pinMode(motorPin2, OUTPUT); 

  pinMode(motorPin3, OUTPUT); 

  pinMode(motorPin4, OUTPUT); 

count=18*(EEPROM.read(0)); //pega o valor salvo na EEPROM, da posição do motor 

  if (count <= 0) //essa parte do código vai atualizar o estado da cortina 

  { 

    estadocortina=0; 

  } 

  else 

  { 

    if (count >= 4500) 

    { 

      estadocortina=2; 
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} 

    else 

    { 

      estadocortina=1; 

    } 

  }   

   /* Initialise the module */ 

  if (!cc3000.begin()) //inicializa o shield 

  { 

    while(1); 

  } 

  if (!cc3000.connectToAP(WLAN_SSID, WLAN_PASS, WLAN_SECURITY)) {//conecta a 

rede 

    while(1); 

  }    

  while (!cc3000.checkDHCP()) 

  { 

    delay(100); // ToDo: Insert a DHCP timeout! 

  } 

while (! displayConnectionDetails()) { 

    delay(1000); 

  } 

  // Start listening for connections 

  robotServer.begin();  

  pinMode (6, OUTPUT); 

  pinMode (9, OUTPUT); 

digitalWrite (6, HIGH); //liga um led no Shield para sinalizar que a conexão está ok 

    digitalWrite (9, HIGH);  

 

} 

 

void loop() 

{ 

  Adafruit_CC3000_ClientRef client = robotServer.available(); //verifica se tem dados 

recebidos 

  if (client) { //se tiver dados para serem recebidos, tratam eles dentro dessa condição 

boolean currentLineIsBlank = true; 

     // Check if there is data available to read. 

     while (client.available()) { 

       char c = client.read(); 

       result = result + c; 

       // Delete HTTP headers 

      if(result.endsWith("Content-Type: text/html")) 

{ 

        result=""; 

      }        

     } 

     format_result(dadosrecebidos,result); 

 result = "";  

  } 
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  if(i<50) //faz as leituras do sensor 50 vezes, ao mesmo tempo que executa o resto do código 

{ 

    sensorValue = analogRead(analogInPin); 

    delay(1); 

    sensorValueE = analogRead(analogInPinE); 

soma=soma+sensorValue; 

    somaE=somaE+sensorValueE; 

    i=i+1; 

    liberarluz=0; 

  } 

  else //após as 50 leituras 

  { 

    resultado = (soma/50); 

    resultadoE = (somaE/50); 

    i=0; 

    soma=0; 

    somaE=0; 

    liberarluz=1; //libera o controle da luz, para ocorrer somente depois das leituras 

  }  

  //nessa parte do código temos a lógica de ativação da luz e dos motores 

      if (resultado >= int(dadosrecebidos[2])+20) //precisa diminuir o fluxo luminoso 

      { 

        if (estadoluz != 2 && int(dadosrecebidos[0])==1 && liberarluz==1) // se luz nao esta 

apagada e esta selecionada para ser controlada 

        { 

          diminuirluz();//apagar a luz 

        } 

        else 

        { 

          if (int(dadosrecebidos[0])==3) //luz ligada 

          { 

            nivel=17; 

          } 

          else 

          { 

            if(int(dadosrecebidos[0])==2) //luz desligada 

            { 

              nivel=limiteluz; 

            } 

          } 

          if (estadocortina != 2 && int(dadosrecebidos[1])==1 && estadoluz == 2)//se cortina 

nao esta fechada e esta controlada 

          { 

            fechacortina();//fecha a cortina 

          } 

          else//nao eh possivel reduzir mais o nivel da luminosidade ou cortina nao controlada 

          { 

            if (int(dadosrecebidos[1])==2) //cortina aberta 

            { 

              abrecortina(); 
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            } 

            else 

            { 

              if(int(dadosrecebidos[1])==3) //cortina fechada 

              { 

                fechacortina(); 

              } 

              else //nao foi possivel atingir 

              { 

                //habilitapausa=1; 

              } 

            } 

          } 

        } 

      } 

      else 

      { 

        if (resultado <= int(dadosrecebidos[2])-20) // precisa aumentar o fluxo luminoso 

        { 

          if(estadocortina!=0 && int(dadosrecebidos[1])==1) //nao esta aberta e eh controlada 

          { 

            abrecortina(); 

          } 

          else 

          { 

            if (int(dadosrecebidos[1])==2) //cortina aberta 

            { 

              abrecortina(); 

            } 

            else 

            { 

              if(int(dadosrecebidos[1])==3) //cortina fechada 

              { 

                fechacortina(); 

              } 

            } 

            if(estadoluz!=0 && int(dadosrecebidos[0])==1 && liberarluz==1) //nao esta ligada e 

eh controlada 

            { 

              aumentarluz(); 

            } 

            else //nao eh possivel atingir a meta ou luz nao controlada 

            { 

              if (int(dadosrecebidos[0])==2) //luz ligada 

              { 

                nivel=17; 

              } 

              else 

              { 

                if(int(dadosrecebidos[0])==3) //luz desligada 
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                { 

                  nivel=limiteluz; 

                } 

                else //nao foi possivel atingir 

                { 

                  //habilitapausa=1; 

                } 

              } 

            } 

          } 

        } 

        else // esta dentro da faixa 

        { 

          //habilitapausa=1; 

        } 

      }  

  if (flag1==1)// aqui habilitamos o envio dos dados 

  { 

    flag1=0; //bloqueamos novamente o envio dos dados 

    String cortina = String(count/45);//transforma a posição da cortina para porcentagem 

    int nivelsend= ((nivel-17)*1.075);//passa o nivel da luz para porcentagem 

String nivelluz = String(nivelsend);// 

    String luminosidade=String(resultado);// 

String luminosidadeE=String(resultadoE);// 

    Adafruit_CC3000_Client www = cc3000.connectTCP(ip, 80); //conecta a pagina que vai 

receber os dados 

   if (www.connected()) { //se tiver conectado envia os dados 

    www.fastrprint(F("GET ")); 

    www.fastrprint(WEBPAGE);  

    www.print(cortina); 

    www.fastrprint(F("&nluz="));  

    www.print(nivelluz); 

    www.fastrprint(F("&lumi="));  

    www.print(luminosidade); 

    www.fastrprint(F("&lumiE="));  

    www.print(luminosidadeE); 

    www.fastrprint(F(" HTTP/1.1\r\n")); 

    www.fastrprint(F("Host: ")); www.fastrprint(WEBSITE); www.fastrprint(F("\r\n")); 

    www.fastrprint(F("\r\n")); 

www.println(); 

  } 

  else {   

    return; 

  }   

  unsigned long lastRead = millis(); 

  while (www.connected() && (millis() - lastRead < IDLE_TIMEOUT_MS)) { 

      while (www.available()) { 

      char c2 = www.read(); 

      lastRead = millis(); 

    } 
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  }   

  www.close();   

  }   

} 

 

void listSSIDResults(void) 

{ 

  uint32_t index; 

  uint8_t valid, rssi, sec; 

  char ssidname[33];  

 

  if (!cc3000.startSSIDscan(&index)) { 

    return; 

  } 

  while (index) { 

    index--; 

    valid = cc3000.getNextSSID(&rssi, &sec, ssidname); 

  } 

  cc3000.stopSSIDscan(); 

} 

 

bool displayConnectionDetails(void) 

{ 

  uint32_t ipAddress, netmask, gateway, dhcpserv, dnsserv;  

  if(!cc3000.getIPAddress(&ipAddress, &netmask, &gateway, &dhcpserv, &dnsserv)) 

  { 

    return false; 

  } 

  else 

  { 

    return true; 

  } 

} 

void format_result(int* array, String result) { 

 cont1=0; 

 result.trim(); 

 resultLength = result.length(); 

 int commaPosition; 

 int i = 0; 

 do 

  { 

      commaPosition = result.indexOf(','); 

      if(commaPosition != -1) 

      { 

          array[i] = result.substring(0,commaPosition).toInt(); 

          i = i+1; 

          result = result.substring(commaPosition+1, result.length()); 

      } 

      else 

      { 
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         if(result.length() > 0) { 

           array[i] = result.substring(0,commaPosition).toInt(); 

           i= i+1; 

          } 

      }       

   } 

   while(commaPosition >=0);   

}  

 

void anticlockwise() 

{ 

  for(int i = 0; i < 8; i++) 

  { 

    setOutput(i); 

    delayMicroseconds(motorSpeed); 

  } 

} 

 

void clockwise() 

{ 

  for(int i = 7; i >= 0; i--) 

  { 

    setOutput(i); 

    delayMicroseconds(motorSpeed); 

  } 

} 

 

void setOutput(int out) 

{ 

  digitalWrite(motorPin1, bitRead(lookup[out], 0)); 

  digitalWrite(motorPin2, bitRead(lookup[out], 1)); 

  digitalWrite(motorPin3, bitRead(lookup[out], 2)); 

  digitalWrite(motorPin4, bitRead(lookup[out], 3)); 

} 

 

void passazero() 

{    

  Timer1.initialize(83);         // inicializa o timer1 

  Timer1.attachInterrupt(callback);  //  callback() como interrupção ao estouro do timer em 

micro segundos 

  contx= contx+1; 

  if (contx>=120) //faz a contagem para liberar a inserção de dados no banco de dados 

  { 

    flag1=1; 

    contx=0; 

  } 

} 

 

void callback() 

{   
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  tempo=tempo+1; 

 if(tempo>=nivel) 

 { 

   digitalWrite(disparo, HIGH);   // passa o pino para estado lógico alto 

   if(tempo>=(nivel+1)) 

   { 

     digitalWrite(disparo, LOW);    // passa o pino para estado lógico baixo 

     tempo=0; 

     Timer1.detachInterrupt(); 

   } 

 }   

} 

 

void aumentarluz() 

{ 

  if(nivel<=17) //ligada 

  { 

    nivel = 17; //maximo 

    digitalWrite(disparo, HIGH);   // passa o pino para estado lógico alto 

    estadoluz = 0; 

  } 

  else //aumentando a luminosidade 

  {       

    nivel=nivel-1; 

    estadoluz = 1; 

  } 

} 

 

void diminuirluz() 

{ 

  if(nivel>=limiteluz) //apagado 

  { 

    estadoluz = 2; 

    nivel = limiteluz; 

    digitalWrite(disparo, LOW);   // passa o pino para estado lógico baixo 

  } 

  else // diminuindo a luz 

  {       

    nivel=nivel+1; 

estadoluz = 1; 

  } 

} 

void abrecortina() 

{ 

  if (count > 0) //fechando 

  { 

    anticlockwise(); 

    count=count-1; 

estadocortina = 1; 

    int val= count/18; 
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    EEPROM.write(0, val); 

  } 

  else // aberta 

  { 

    estadocortina = 0; 

}         

} 

 

void fechacortina() 

{ 

  if (count < limite) //fechando 

  { 

    clockwise(); 

    count=count+1; 

    estadocortina=1; 

    int val= count/18; 

EEPROM.write(0, val); 

    } 

    else // fechada 

    { 

      estadocortina = 2; 

    } 

} 
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APÊNDICE B – Código Desenvolvido para a página e comunicação com o banco de 

dados 

 Nesse apêndice temos os códigos da página que o usuário irá visualizar e operar e as 

páginas PHP de comunicação com o banco de dados. 

B.1 Index.html 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<script src="jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript" language="javascript"></script> 

<title>Controle de Luminosidade</title> 

<script> 

function tempo(){ 

 momentoAtual = new Date()  

 mes = 1+momentoAtual.getUTCMonth(); 

 dia = momentoAtual.getDate(); 

 hora = momentoAtual.getHours();  

 minuto = momentoAtual.getMinutes();  

 segundo = momentoAtual.getSeconds();      

 $("#horaatual").html('Dia: '+dia+'/'+mes+'  Hora: '+hora + ":" + minuto + ":" + 

segundo);   

} 

function getStatus() { 

 $.post ('pingPHP.php','',processaDados); 

 function processaDados (data) { 

    if (data == 1) 

     $("#status").css({"background-color": 

"rgba(0,153,0,1)"}); 

    else  

     $("#status").css({"background-color": 

"rgba(255,0,0,1)"}); 

   } 

  } 

function enviardados(luzd, cortinad, niveld) 

{ 

 for (iu=0; iu<3; iu++) 

 { 

  $.ajax({ 

    type: 'post', 

      dataType:"html", 

      async: false, 

    data: 'luz='+luzd+'&cortina='+cortinad+'&nivel='+niveld, 

    url:'update_state.php', 

      success: function(resposta){ 
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      resposta2 = resposta;    

    

       alert(resposta2); 

      } 

     }) 

 } 

} 

function receberdados() 

{ 

 var i=0;  

 $.ajax({ 

   url : 'atualiza.php', 

   type : 'post', 

   dataType:"json", // o tipo de retorno dos dados eh Json, um vetor de 

variaveis 

   success:  function(lista) { // aqui começa a tratar os dados que são 

enviados de volta     

    for (index=0; index < lista.length; index++) { // dentro desse for, 

que tem o tamanho igual a quantidade de dados dentro do vetor recebido, guardamos os dados 

nas variaveis já declaradas, para depois manipula-las 

     var objeto = lista[index]; 

     id=objeto.id; 

     cortina=parseInt(objeto.cort); 

     luz=parseInt(objeto.luz); 

     luminosidade=parseInt(objeto.lumi); 

     $("#cortina").css("width",""+cortina+"%"); 

     $("#luz").css("background-

color","rgba(255,204,0,"+(luz/100)+")"); 

     $("#quarto").css("background-

color","rgba(51,51,51,"+(1-(luminosidade/1023))+")"); 

     i++; 

      } 

   } 

 }) 

} 

 

$(document).ready(function(){  

 receberdados() 

 tempo(); 

 setInterval("tempo()",500); 

 setInterval("receberdados()",2000); 

 setInterval("getStatus()",3000); 

  

 $("#enviar").bind("click",function(){ 

  luz = parseInt ($("input[name='radio']:checked").val()); 

  cortina = parseInt ($("input[name='radio2']:checked").val()); 

  nivel = parseInt (document.getElementById('nivelbox').value); 

  if (nivel >=0 && nivel <1024) 

  { 

   alert("Luz = "+luz+" Cortina="+cortina+" Nivel="+nivel); 
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   enviardados(luz, cortina, nivel) 

  } 

  else 

  { 

   alert("Valor inserido fora da faixa de referencia!"); 

  } 

 }) 

}) 

</script> 

<style> 

body 

{ 

 background:rgba(255,153,51,0.5); 

} 

#quarto 

{ 

 background-color:rgba(51,51,51,0.5); 

 position:fixed; 

 width:80%; 

 height:80%; 

 margin-top:3%; 

 margin-left:8%; 

 border:double; 

 border-color:rgba(0,0,0,1); 

} 

#luz 

{ 

 background-color:rgba(255,204,0,0.5); 

 position:absolute; 

 border-color:rgba(0,0,0,1); 

 border:solid; 

 border-radius: 25px; 

 width:50px; 

 height:50px; 

 margin-top:0; 

 margin-left:50%; 

 left:-25px; 

} 

#luzop 

{ 

 position:absolute; 

 margin-left:55%; 

 z-index:1; 

} 

#cortina 

{ 

 background-color:rgba(0,0,102,1); 

 position:absolute; 

 width:50%; 

 height:100%; 



62 

 

 margin-top:0; 

 margin-left:0; 

} 

#cortinaop 

{ 

 position:absolute; 

 margin-left:75%; 

 margin-top:150px; 

 z-index:1; 

} 

#janela 

{ 

 background-color:rgba(255,255,255,1); 

 border-color:rgba(0,0,0,1); 

 border:double; 

 position:absolute; 

 width:450px; 

 height:300px; 

 margin-top:20%; 

 margin-left:50%; 

 top:-150px; 

 left:-225px; 

 z-index:0; 

} 

#nivel 

{ 

 position:absolute; 

 left:5px; 

 top:5px; 

} 

#status 

{ 

 position:fixed; 

 background-color:rgba(255,0,0,1); 

 border:double; 

 left:90%; 

 width:20px; 

 height:20px; 

 border-radius:10px; 

} 

</style> 

</head> 

 

<body> 

<div id="horaatual" style="position:fixed"> 

</div> 

<div id="status"> 

</div> 

<div id="quarto"> 

 <div id="nivel"> 
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<p> Insira o nível de Luminosidade: </p> 

<form id="form3" name="form3" method="post" action=""> 

<input type="text" name="nivelbox" id="nivelbox" style="position:relative"/> 

<input type="submit" name="enviar" id="enviar" value="Enviar" style="position:relative; 

top:5px; left:2px;" /> 

</form> 

</div> 

<div id="luz"> 

</div> 

<div id="luzop"> 

<form id="form1" name="form1" method="post" action=""> 

<p> 

<input type="radio" name="radio" id="controleluz" value="1" checked="checked"/> 

<label for="controleluz">Luz Controlada</label> 

</p> 

<p> 

<input type="radio" name="radio" id="desligaluz" value="2" /> 

<label for="luzbutton">Luz Desligada</label> 

</p> 

<p> 

<input type="radio" name="radio" id="ligaluz" value="3" /> 

<label for="ligaluz">Luz Ligada</label> 

</p> 

</form> 

</div> 

<div id="janela"> 

<div id="cortina"> 

</div> 

</div> 

<div id="cortinaop"> 

<form id="form2" name="form2" method="post" action=""> 

<p> 

<input type="radio" name="radio2" id="controlecortina" value="1" checked="checked" /> 

<label for="controleluz">Cortina Controlada</label> 

</p> 

<p> 

<input type="radio" name="radio2" id="abrecortina" value="2" /> 

<label for="luzbutton">Cortina Aberta</label> 

</p> 

<p> 

<input type="radio" name="radio2" id="fechacortina" value="3" /> 

<label for="ligaluz">Cortina Fechada</label> 

</p> 

</form> 

</div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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B.2 pingPHP.php 

<?php 

 $host = "192.168.1.100"; 

  

 if (!$socket = @fsockopen($host,8888)) 

  echo 0; 

 else 

  echo 1; 

?> 

B.3 send.php 

<?php 

$cortina= $_GET["cort"]; 

$niveluz= $_GET["nluz"]; 

$luminosidade= $_GET["lumi"]; 

$luminosidadeE= $_GET["lumiE"]; 

date_default_timezone_set ('America/Sao_Paulo'); 

$host = "localhost"; 

$usuario1 = "root"; 

$password = ""; 

$link = mysql_connect($host, $usuario1, $password) or die ("Erro ao tentar conectar"); 

 

mysql_query("CREATE DATABASE IF NOT EXISTS controleluz") or die(mysql_error()); 

mysql_select_db('controleluz') or die(mysql_error()); 

mysql_query("CREATE TABLE IF NOT EXISTS valores( 

    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

  P_Cortina INT, 

    N_Luz INT, 

    Luminosidade INT, 

    LuminosidadeExt INT, 

  Hora DATETIME)") or die(mysql_error()); 

   

$hratual = date('Y/m/d H:i:s'); 

mysql_query("INSERT INTO valores VALUES('null', '$cortina', '$niveluz', '$luminosidade', 

'$luminosidadeE', '$hratual')") or die(mysql_error()); 

?> 

B.4update_state.php 

<?php 

 

$luz = $_POST["luz"]; 

$cortina = $_POST["cortina"]; 

$nivel = $_POST["nivel"]; 

 

$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP); 

$result = socket_connect($socket, "192.168.1.100", "8888"); 
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$in = $luz . "," .     $cortina . "," .    $nivel; 

$out = ''; 

 

socket_write($socket, $in, strlen($in)); 

socket_close($socket); 

echo "Dados Atualizados!"; 

?> 

B.5atualiza.php 

<?php 

 

$host = "localhost"; 

$usuario1 = "root"; 

$password = ""; 

$link = mysql_connect($host, $usuario1, $password) or die ("Erro ao tentar conectar"); 

/* nesse arquivo estão definidas todas as variaveis responsaveis pela conexão com o banco de 

dados */ 

 

mysql_query("CREATE DATABASE IF NOT EXISTS controleluz") or die(mysql_error()); 

 mysql_select_db('controleluz') or die(mysql_error()); 

  

 mysql_query("CREATE TABLE IF NOT EXISTS valores( 

    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

  P_Cortina INT, 

    N_Luz INT, 

  Luminosidade INT, 

    LuminosidadeExt INT, 

    Hora DATETIME)") or die(mysql_error()); 

   

$sql = mysql_query("SELECT * from valores order by id desc limit 1"); 

while ($res = mysql_fetch_array($sql)) { 

$ult = $res["id"]; 

} 

 

$tot = mysql_query("SELECT * FROM valores"); 

$num = mysql_num_rows($tot); 

 

 $sql = mysql_query("SELECT * FROM valores where id like'$ult'"); 

 while ($res = mysql_fetch_array($sql)) { 

  $id = (int)$res["id"]; 

  $cortina = (int)$res["P_Cortina"]; 

  $nivelluz = (int)$res["N_Luz"]; 

  $luminosidade = (int)$res["Luminosidade"]; 

  $lista[] = array('id' => $res["id"], 'cort' => $res["P_Cortina"], 'luz' => 

$res["N_Luz"], 'lumi' => $res["Luminosidade"]); // cria uma array estruturado com os dados 

salvos no banco de dados, que vai ser enviado para o menu.html 

 } 
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print json_encode($lista); // codifica o array para uma variavel json e o print envia para o 

menu.html 

mysql_close($link); 

?> 


