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RESUMO

O desperdício de energia elétrica é considerado um problema real em todos os países do mundo.

Ele tem um impacto negativo não somente na economia, mas também no meio ambiente. Cons-

cientizar as pessoas a fazer o uso eficiente de energia não é suficiente, elas devem dispor de

ferramentas que as ajudem a poupar energia sem abrir mão do conforto. Em uma era onde as

tecnologias da informação e da comunicação estão contribuindo no avanço da civilização hu-

mana, soluções da Internet das coisas são algumas das ferramentas que ajudam no combate ao

desperdício de energia. Nesse sentido, o presente trabalho estuda o paradigma da Internet das

coisas, paradigma em plena expansão, e desenvolve um controle remoto de tomadas de energia

elétrica com intuito de estimular e proporcionar um uso mais eficiente e racional de energia

elétrica. O protótipo desenvolvido neste trabalho emprega a plataforma de prototipagem Intel

Galileo e tecnologias de software livre, como o openHAB, um framework para a automação

residencial, e o middleware de comunicação Mosquitto.

Palavras-chave: Internet das coisas, consumo de energia, openHAB, Intel Galileo, tomada

elétrica, MQTT, Mosquitto.



Remote control electrical outlet

ABSTRACT

The waste of electricity is considered a real problem in all countries of the world. It has a neg-

ative impact not only on the economy, but also on the environment. Educate people to make

efficient use of energy is not enough, they must have tools to help them save energy without sac-

rificing comfort. In an era where information and communication technologies are contributing

to the advancement of human civilization, solutions of Internet of Things are some of the tools

that help in the fight against energy waste. In this sense, this paper studies the paradigm of the

Internet of Things, paradigm booming, and develops a remote control power outlet aiming to

stimulate and provide a more efficient and rational use of electricity. The prototype developed

in this work uses the Intel Galileo prototyping platform and open source technologies, such as

openHAB, a framework for home automation, and communication middleware Mosquitto.

Keywords: Internet of things, energy consumption, openHAB, Intel Galileo, electrical outlet,

MQTT, Mosquitto.
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1 INTRODUÇÃO

Com o passar do tempo, nós estamos adquirindo cada vez mais aparelhos eletroeletrônicos

que ficam ligados às tomadas de energia elétrica vinte e quatro horas por dia e, na maior parte do

tempo, em modo standby. Nem sempre temos o ânimo de desligar completamente os aparelhos

após uso e não nos damos conta que, mesmo em modo standby, esses aparelhos continuam

consumindo uma quantidade de energia elétrica. Além disso, há também a possibilidade de

imaginarmos uma situação de esquecimento podendo deixar ligado na tomada um aparelho

que costumamos tirar depois de uso. Esse esquecimento pode chegar a ser a causa de um

acidente doméstico fatal, dependendo do contexto. Esses hábitos vem aumentando a demanda

em energia elétrica cuja geração depende de recursos naturais, alguns renováveis e outros não.

Segundo um estudo da ABESCO (Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Con-

servação de Energia), no Brasil, cerca de 10% de energia elétrica consumida é desperdiçada

(ABESCO, 2013). Esse desperdício é estimado em 15 bilhões de reais anuais. O uso eficiente

de energia elétrica, além de representar uma iniciativa de consumo consciente, é uma forma de

economizar dinheiro e ao mesmo tempo colaborar com a questão ambiental do planeta evitando

mais emissões de gases de efeito estufa.

Por outro lado, a forma de se conectar usando tecnologias de informação vem evoluindo

bastante na última década. A Internet das coisas, ou às vezes também chamado de objetos

conectados, traz mais inovações nesse sentido. De uma forma mais pragmática, a Internet

das coisas é um mundo no qual os objetos (coisas) comunicam entre si e com os humanos a

fim de fornecer serviços em benefício da humanidade. Seu propósito não é de inventar novas

tecnologias, mas empregar as que já existem para criar uma nova forma de conectividade. A

Internet das coisas representa uma visão onde a conectividade estende-se até os objetos físicos

do nosso quotidiano, onde esses objetos podem ser controlados remotamente ou até mesmo agir

sem a intervenção humana.

Observando o grande espectro de possibilidades de implementações de serviços e aplicações

da Internet das coisas, é possível enxergar ao mesmo tempo os grandes benefícios que isso pode

trazer a sociedade nos dias atuais. Sem exagero, as possibilidades de aplicações da Internet das

coisas têm a tendência de serem infinitas. A importância dos serviços e aplicações da Internet

das coisas já são visíveis em alguns setores do nosso quotidiano. No domínio de transporte e lo-

gística, com o monitoramento de produtos durante as atividades envolvidas na cadeia logística

através de tecnologia como RFID (Radio Frequency Identification) e NFC (Near Field Com-

munication). Na área da saúde, com o monitoramento remoto de pacientes permitindo colocar
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em prática de maneira eficiente a medicina preventiva. No domínio pessoal e social como, por

exemplo, para encontrar um pertence esquecido ou perdido. Na área de ambientes inteligentes

que, graças aos sensores e atuadores, entre tantas aplicações, é possível ligar ou desligar um

ar condicionado remotamente trazendo conforto e economia de energia. A partir desse último

exemplo, pode-se invocar o termo domótica, que é uma área que congrega um conjunto de tec-

nologias visando a automação de uma habitação, permitindo além da realização de algumas

tarefas rotineiras de maneira automática, proporcionar segurança, gerir o consumo de energia e

de outros recursos, dar conforto e integrar serviços aos usuários do sistema (PINTO, 2010).

1.1 Objetivos do trabalho

Este trabalho se insere na área de domótica e tem dois objetivos principais. Primeiro, estu-

dar a Internet das coisas e apresentar os principais conceitos e tecnologias existentes. Segundo,

propor e implementar uma aplicação de Internet das coisas para a área de domótica, em parti-

cular, controlar remotamente o desligamento de tomadas de energia elétrica, utilizando como

plataforma de prototipagem a placa Galileo da Intel em conjunto com soluções de software

livre. A implementação emprega o framework openHAB (open Home Automation Bus), que

é uma solução que oferece uma plataforma para integrar diferentes sistemas e tecnologias de

automação doméstica (OPENHAB, 2015b).

1.2 Organização do texto

Este trabalho é organizado em 5 capítulos, além desta introdução. O capítulo 2 aborda

os principais conceitos de Internet das coisas, assim como algumas tecnologias que a tornam

possível. No mesmo capítulo, é feita uma abordagem ao openHAB, uma solução de software

que ajuda a criar, ou integrar, soluções de aplicações domóticas, área na qual encaixa-se o

projeto deste trabalho. O capítulo 3 fornece a arquitetura da solução proposta e as especificações

do sistema como um todo. No capítulo 4 são apresentados os detalhes da implementação da

arquitetura proposta no capítulo anterior. As diferentes tecnologias e ferramentas de software

e hardware empregados no desenvolvimento aparecem nesse capítulo. O capítulo 5 mostra a

avaliação do protótipo desenvolvido. Por fim, o capítulo 6 apresenta a conclusão, onde ressalta

os principais desafios e contribuições deste trabalho, assim como sugestões de melhorias para

trabalhos futuros.
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2 INTERNET DAS COISAS

O avanço na área de telecomunicação e de rede de computadores provocaram o surgimento

de um novo paradigma chamado Internet das coisas. Esse conceito é considerado como a ter-

ceira onda da tecnologia de informação, após a Internet e a rede de comunicação móvel (ZHU

et al., 2010). A origem da área parte do MIT Auto-ID Labs, quando esse grupo trabalhava no

campo de identificação, localização e reconhecimento de estado de objetos usando sensores sem

fio e tecnologia de identificação por radiofrequência. Nessa ocasião, em 1999, esse laboratório

de pesquisa criou o termo Internet das coisas (ZHU et al., 2010).

Nas seções deste capítulo, serão visto os conceitos, algumas tecnologias envolvidas e exem-

plos de aplicações da Internet das coisas. Neste capítulo, os termos “coisa” e “objeto” serão

utilizados para fazer referência a itens do dia a dia conectados via enlaces de comunicação

com e sem fio. No decorrer deste capítulo, o acrônimo IoT, do inglês Internet of Things será

empregado para evitar a repetição exaustiva de “Internet das coisas”.

2.1 Definição da IoT

A IoT representa a expansão da comunicação, via Internet, às coisas do mundo físico em

nossa volta. Essa evolução está dando um grande salto na capacidade de coletar, analisar e

distribuir dados que podem transformar-se em informações, conhecimento e, por fim, sabedoria

(EVANS, 2011), abrindo, assim, novas possibilidades para criar novos serviços na Internet.

Dispositivos clássicos de rede, como PCs e telefones celulares, não são classificados como

objetos da IoT; somente dispositivos como sensores, atuadores, RFID, incluidos nos objetos,

são considerados como coisas, ou objetos conectados (CHAOUCHI, 2013). A idéia básica de

IoT consiste na existência de uma diversidade de coisas que interagem e cooperam entre si a fim

de atingir um objetivo comum (ATZORI; IERA; MORABITO, 2010). Com esse paradigma, é

possível fazer com que qualquer coisa física possa ser representada por um identificador único

no mundo virtual.

Não é trivial definir a IoT, ela não é apenas a computação ubíqua ou uma tecnologia de

comunicação. Até agora, não encontra-se na literatura uma definição unificada e compartilhada,

ela depende um pouco de como a IoT é abordada. Algumas definições se focam na palavra

“Internet”, outras na palavra “coisas” e surgiram certas definições que têm foco em questões

semânticas. A partir dessas abordagens, (ATZORI; IERA; MORABITO, 2010) apresenta os

principais conceitos, tecnologias e padrões envolvidos e que são ilustrados na Figura 2.1. Dessa



14

Figura 2.1: Resultado da convergência de diferentes visões da IoT

Fonte: Adaptado de (ATZORI; IERA; MORABITO, 2010)

forma, a IoT pode ser vista como um paradigma computacional formado pela intersecção da

visão orientada à Internet, às coisas e à semântica.

• Visão orientada às coisas: Essa visão tem como foco os objetos. A primeira definição

da IoT foi derivada dessa perspectiva considerando os objetos como itens muito simples,

como, por exemplo, etiquetas RFID. Ainda, as questões como, endereçamento único e

global, e a identificação únivoca das coisas são tratadas nessa visão (WANGHAM; DO-

MENECH; MELLO, 2013). As pesquisas que orientam-se nessa visão buscam a integra-

ção de coisas em um arcabouço comum (FRANÇA et al., 2011).

• Visão orientada à Internet: Essa visão, por sua vez, tem como foco a comunicação.

Aqui, a IoT é observada de ponto de vista da rede. As questões relacionadas aos protoco-

los necessários, e como esses devem ser adaptados para permitir a troca de informações

no ambiente de IoT, são abordadas nessa visão (WANGHAM; DOMENECH; MELLO,

2013).

• Visão orientada à semântica: Devido ao grande volume de dados que gera a IoT, essa

visão tem como foco a interpretação desses dados. Aqui, são abordadas questões como a

representação, o armazenamento, a busca e a organização de grandes volumes de dados.

Assim, as tecnologias semânticas desempenham um papel importante para extração de

conhecimento e raciocínio sobre os dados gerados na IoT (WANGHAM; DOMENECH;

MELLO, 2013).
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Já, Benghozi (BENGHOZI; BUREAU; MASSIT-FOLEA, 2008) define a IoT como uma

rede de redes que permite, via sistemas de identificação eletrônicos, normalizados e unificados,

e de dispositivos móveis sem fio, identificar, diretamente e sem ambiguidade os objetos físicos,

e assim poder recuperar, armazenar, transferir e tratar dados que lhe são inerentes.

A arquitetura da IoT, de forma genérica, pode ser dividida em 5 camadas (ZARGHAMI,

2013), como mostra a Figura 2.2: camada de borda, camada de gateway de acesso, camada de

Internet, camada de middleware e camada de aplicação.

Figura 2.2: Arquitetura da IoT

Fonte: Adaptado de (ZARGHAMI, 2013)

A camada de borda é formada pelo hardware e consiste em sistemas embarcados, etiquetas

RFID, redes de sensores e todos os outros sensores em diferentes formas. Essa camada de

hardware pode desempenhar várias funções, tais como a coleta de informações a partir de um

sistema, ou do meio ambiente, o processamento de informações e o apoio à comunicação.

A camada de gateway de acesso é responsável pela primeira etapa do encaminhamento dos

dados e pela publicação de serviços providos pelo objeto.

Já a camada de Internet é responsável por prover a comunicação e acesso a rede mundial.

Além disso, aqui, encontra-se os serviços de cloud computing e a inteligência de análise e

processamento de grandes volumes de dados (YANG et al., 2011).

Por sua vez, a camada de middleware atua como uma interface entre a camada de Internet e

a camada de aplicação. Essa camada tem algumas funcionalidades fundamentais, como agregar

e filtrar os dados recebidos dos dispositivos de hardware, e efetuar a descoberta de informações

proporcionando controle de acesso aos dispositivos para aplicações.
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Por fim, a camada de aplicação que tem como metas fundamentais processar os dados cole-

tados na camada de hardware e prover serviços específicos aos usuários.

A partir de uma perspectiva de alto nível baseada na arquitetura genérica vista na Figura

2.2, os elementos que compõe a IoT são reunidos em três grupos (GUBBI et al., 2013):

• Hardware: Constituído por sensores, atuadores e hardware de comunicação embarcado.

Ele é a parte física da IoT. Corresponde a camada de borda.

• Middleware: Envolve ferramentas de armazenamento e computação para análise de da-

dos, e as infraestruturas de redes de comunicação. Engloba as camadas de gateway de

acesso, Internet e middleware.

• Apresentação: Envolve a parte de visualização e interpretação das informações em cima

das diversas plataformas. Pode ser associada a camada de aplicação.

A IoT provê uma solução baseada na integração de várias tecnologias. A próxima seção

discute algumas tecnologias de cada um dos elementos que compõe a IoT.

2.2 Tecnologias da IoT

O uso de uma série de tecnologias faz com que a IoT seja considerada como um sistema de

sistemas. Nesta seção são apresentadas algumas das tecnologias envolvidas na IoT, começando

com as tecnologias de identificação, pois cada coisa deve possuir uma identificação única. Na

sequência, as tecnologias de hardware, onde há sensores e atuadores. Depois, as tecnologias de

software, onde encontra-se os sistemas operacionais embarcados e os middlewares. E, por fim,

as tecnologias de apresentação.

2.2.1 Tecnologia de identificação

Na visão da IoT, a cada objeto conectado, é associado uma identificação digital como, por

exemplo, um nome, um endereço IP or uma URI (Universal Resource Identifier) (PASTRONE

et al., 2014). O papel da identificação é mapear um identificador de um objeto para uma entidade

de forma a torná-lo recuperável e identificável sem ambiguidade (SUNDMAEKER et al., 2010).

Há uma vasta gama de formas de identificação adequadas para aplicações da IoT entre as quais

o uso da tecnologia RFID, endereços IP ou URNs (Uniform Resource Name).

O RFID é uma tecnologia utilizada para identificar, rastrear e localizar, automaticamente,
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qualquer objeto físico usando radiofrequência. De ponto de vista físico, um sistema RFID é

basicamente composto de uma etiqueta RFID e de um ou vários leitores RFID, também deno-

minado de “interrogadores” ou bases transmissoras. A Figura 2.3 ilustra o funcionamento dessa

tecnologia de identificação.

Figura 2.3: Ilustração de um sistema de RFID genérico

Fonte: (PUHLMANN, 2015)

Uma etiqueta RFID é um objeto de tamanho reduzido que contém um microchip de silício

e um sistema de antena que lhe permite trocar dados com uma base transmissora. As etiquetas

RFID são classificadas como: ativas, semi-passivas e passivas. Uma etiqueta RFID ativa é equi-

pada de uma fonte de energia própria, o que lhe permite emitir um sinal de maneira autônoma.

Assim, uma etiqueta ativa pode ser lida em até 10 m de distância do leitor RFID, porém seu

custo é alto e sua vida operacional é condicionada pela sua bateria, que pode durar no máximo

10 anos (SYSTEMS, 2015). Uma etiqueta semi-passiva possui uma fonte de energia embarcada

que alimenta o sistema durante a fase de transmissão de dados. Ela continua sendo ativada pelo

campo eletromagnético enviado pelo leitor RFID, mas utiliza a energia da sua bateria para for-

necer uma resposta mais rápida à interrogação de um leitor. Por fim, uma etiqueta passiva, que

não possui fonte de energia acoplada e é ativada pelo campo eletromagnético emitido pelo leitor

RFID e utiliza a energia da interrogação da base transmissora (leitor RFID) para transmitir os

dados relacionados à identidade virtual do objeto. As etiquetas passivas são muito mais leves,

menores e mais baratas que as etiquetas RFID ativas, porém têm menor alcance que estas e

exigem uma base transmissora mais potente para a leitura de dados. Um ponto relevante é que

as etiquetas passivas oferecem uma vida operacional praticamente ilimitada.

Outra forma de identificar objetos é através de endereçamento IP, mas o esgotamento dos en-

dereços IPv4 é uma verdadeira barreira ao progresso da IoT. Bilhões de coisas irão conectar-se

a Internet no futuro, e é preciso um novo esquema de endereçamento que suporte esse cresci-

mento. A implementação completa do IPv6 é a única forma de resolver o problema da escassez

de endereços IP. De forma alternativa, o sistema de URN também é uma das formas de identifi-
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cação fundamental para o desenvolvimento da IoT (GUBBI et al., 2013). O URN é uma opção

para o acesso a recursos de forma única e remotamente.

É possível notar que as formas de identificação na IoT operam em diferentes camadas e

podem ser classificadas em três categorias: identificador de objeto, identificador de comunica-

ção e identificador de aplicação (PASTRONE et al., 2014). Um identificador de objeto, como

por exemplo, RFID, UPC (Universal Product Code), URL (Uniform Resource Locator), URI, é

utilizado para identificar objetos físicos ou virtuais. Um identificador de comunicação, por sua

vez, é usado para identificar dispositivos na comunicação com outros dispositivos, incluindo a

comunicação via Internet. A lista de exemplos nessa categoria inclui o IPv4, o IPv6 e o E.164

sendo este último o padrão utilizado para descrever estruturas de números de telefones em ní-

veis internacionais (ex. +5551 9988 7766). Por fim, um identificador de aplicação, como URNs,

URLs, que servem para identificar aplicações e serviços utilizados no âmbito de aplicações da

Internet das coisas.

2.2.2 Tecnologia de hardware

Na IoT, os objetos possuem a capacidade de interagir com ambiente, entre eles, e com seres

humanos. Devido a essa capacidade, na literatura, os objetos são muitas vezes chamados de

coisas inteligentes, do inglês smart things. Sendo objetos do mundo real, as coisas possuem

hardware sobre o qual executa um software que determina o seu comportamento. Quatro com-

ponentes principais constituem o hardware de um objeto inteligente (Figura 2.4): dispositivo de

comunicação, microcontrolador, sensor/atuador e fonte de energia.

O dispositivo de comunicação é o módulo que permite ao objeto inteligente de enviar e

receber dados. A comunicação pode ser via enlace cabeado ou sem fio. Quando a comunicação

é sem fio (Figura 2.4a), esse módulo pode utilizar qualquer tecnologia wireless existente. Da

mesma forma, no caso da comunicação ser feita de forma cabeada (Figura 2.4b), também é

possível empregar qualquer uma das várias tecnologias disponíveis atualmente.

O Zigbee é uma das tecnologias de comunicação sem fio usadas para a construção de Rede

de Sensores Sem Fio (RSSF) (CHAOUCHI, 2013). Mas há muitos outros padrões de comu-

nicação que podem ser usados para a comunicação entre os objetos como, entre outros, IEEE

802.15.4, IEEE 802.11 (WiFi) ou PowerLine Communication (PLC). A escolha de qual padrão

usar depende de aplicação e do ambiente físico (VASSEUR; DUNKELS, 2010). O padrão

IEEE 802.15.4 define as especificações para a camada física e de controle de acesso ao meio

para redes pessoais com baixa taxa de transmissão. O Zigbee, assim como Wireless HART,
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Figura 2.4: Arquitetura de hardware de um objeto inteligente

(a) Comunicação sem fio

(b) Comunicação com fio

Fonte: Adaptado de (VASSEUR; DUNKELS, 2010)

ISA100.11a e 6LowPAN, segue esse padrão.

O microcontrolador é onde reside a inteligência de um objeto. Esse microcontrolador é um

sistema computacional completo, no qual encontra-se uma CPU, memória, relógio, portas de

entradas/saídas; tudo isso, se comparado com um computador, em uma menor escala e integrado

em um único componente. Um microcontrolador costuma ter a aparência de um microchip

tradicional como observa-se na Figura 2.5.

Figura 2.5: Microcontrolador PIC16F88

Fonte: (MAKERHUB, 2015)

Qualquer dispositivo que possua circuitos eletrônicos necessita de uma fonte de energia para



20

seu funcionamento. Para os objetos da IoT, há diversas possibilidades de alimentá-los, entre as

quais tomada elétrica, bateria, placas solares ou piezoeletricidade. Para os objetos móveis, a

fonte de energia mais comum é a bateria, geralmente, recarregável.

A interação com o ambiente físico no qual o objeto encontra-se é feita através de sensores e

atuadores. Considerando uma perspectiva geral, um sensor é um dispositivo que pode detectar

ou sentir um sinal externo, que geralmente são grandezas físicas como, por exemplo, tempe-

ratura, corrente elétrica ou peso, e transformar a grandeza observada em outra utilizável como

um sinal elétrico ou um sinal óptico. Um atuador serve para afetar o ambiente com um tipo de

ação ou mudança. O avanço na área de Micro Eletro-Mechanical Systems (MEMS) fazem com

que transdutores1 mais complexos sejam desenvolvidos e, constituam por si próprios, objetos

inteligentes possuindo os módulos básicos da arquitetura de hardware apresentada na Figura

2.4.

Uma das formas de interconectar objetos é através de redes de sensores sem fio (RSSF). Uma

RSSF pode ser vista como um tipo especial de rede móvel ad hoc (LOUREIRO et al., 2003). As

RSSFs consistem em certo número de nodos de sensoriamento que, dependendo da aplicação

final, pode ser muito grande. Uma RSSF não exige uma definição de infraestrutura. Assim,

o posicionamento dos nodos na rede pode ser aleatório, pois os próprios nodos são capazes

de organizar-se e comunicar-se através de enlaces de comunicação sem fio. A transmissão

das informações captadas pelos sensores da RSSF é feita por sorvedouros, que, na maioria

dos casos são implementados por único um sensor (ATZORI; IERA; MORABITO, 2010). O

funcionamento é basicamente o seguinte: um sensor envia informações captadas por ele, ou

recebidas de um outro sensor vizinho, até chegar a sensores especiais da rede chamados de

sinks ou sorvedouros (LOUREIRO et al., 2003).

2.2.3 Tecnologia de software

O comportamento esperado por um objeto da IoT é definido pelo programa que é executado

pelo microcontrolador embarcado no seu hardware. O microcontrolador de um objeto da IoT

pode executar desde um simples programa até um sistema operacional embarcado completo.

Tipicamente, o software de um sistema embarcado é relativamente simples devido às tarefas es-

pecíficas e às limitações de hardware em cima do qual eles executam. Em (SUNDMAEKER et

al., 2010) é empregado o termo micro-sistema operacional, do inglês, micro operating system,

ao referir-se ao Contiki, um sistema embarcado desse tipo bastante conhecido. Ainda, geral-

1Nesse contexto, transdutor é usado como sinônimo para sensor e atuador.
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mente, esses micro-sistemas não possuem interfaces de interação direta com os usuários finais,

como costuma ser o caso dos sistemas operacionais de propósito geral. A interação nesse caso

é direta com o desenvolvedor da aplicação (VASSEUR; DUNKELS, 2010).

Como visto anteriormente, a IoT consiste em objetos dotados da habilidade de comunicação

entre si e com os seres humanos via Internet por meio de serviços. O desenvolvimento de

aplicações para IoT por programadores é facilitado pela existência de middlewares para IoT.

Um middleware para IoT provê uma camada abstrata entreposta entre a infraestrutura de

rede e as aplicações (CHAQFEH; MOHAMED, 2012), como pode ser visto na Figura 2.2.

Ainda, os middlewares ajudam a esconder detalhes tecnológicos para permitir aos desenvolve-

dores de aplicações IoT focarem nas tarefas de desenvolvimento. Dessa forma, um middleware

para IoT deve prover capacidade para tratar a heterogeneidade de dispositivos, de diferentes

aplicações e endereçar uma série de outras questões como segurança, escalabilidade, serviços

de descoberta, gerenciamento, entre outras (CHAQFEH; MOHAMED, 2012).

Uma das formas de tratar a heterogeneidade é através de protocolos. Entre os vários pro-

tocolos destinados a implementação da IoT, pode-se citar o MQTT (Message Queuing Tele-

metry Transport), o CoAP (Constrained Application Protocol) e o AMQP (Advanced Message

Queuing Protocol).

O MQTT (LAMPKIN et al., 2012) é um protocolo de mensagens extremamente simples e

leve. Sua arquitetura segue o modelo publicar/assinar (publish/subscriber) (Figura 2.6). Nesse

modelo, um nodo publica mensagens em um broker2 usando um tópico, e outros nodos assinam

aquele tópico, recebendo as mensagens publicadas. Sua arquitetura é projetada para ser aberta

e fácil de implementar e, para suportar milhares de clientes, com um único broker. Essas

características tornam seu uso ideal em ambientes restritos, onde a largura da banda da rede é

baixa, ou que exista alta latência, e com dispositivos remotos com poder de processamento e de

memória limitados, como é no caso dos hardwares embarcados em objetos da IoT.

O CoAP (SHELBY; HARTKE; BORMANN, 2014) é um protocolo de camada de aplicação

destinado a ser empregado por dispositivos com restrições de memória e energia como, por

exemplo, nodos de uma RSSF. Por isso, o CoAP foi projetado para interagir facilmente com o

HTTP.

O AMQP (KARAGIANNIS et al., 2015) é um protocolo que surgiu a partir do mercado

financeiro. Ele é um padrão aberto para a troca de mensagens de negócios entre aplicativos ou

organizações. Assumindo como protocolo de transporte o TCP, sua arquitetura segue o modelo

publicar/assinar.

2Esse termo em português pode ser traduzido por intermediário, corretor ou servidor.
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Figura 2.6: Modelo Publicar/Assinar

Fonte: (HOCHANADEL, 2011)

Diferentemente do que ocorre na web, com o protocolo HTTP, não há um protocolo pa-

drão para a comunicação entre dispositivos IoT. Frente a uma diversidade de protocolos de

mensagens, em 2013, a OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information

Standards) acabou por adotar o MQTT como protocolo de mensagens da IoT e iniciou o seu

processo de padronização (JACKSON, 2013). Em julho desse mesmo ano, a IETF (Internet

Engineering Task Force) adotou o CoAP como o novo protocolo web genérico para aplicações

M2M (Machine to Machine). O Californium (CALIFORNIUM, 2013) é uma implementação

código aberto do protocolo CoAP escrito em Java para serviços de IoT em nuvem.

O MQTT é a especificação de um protocolo e, sendo assim, necessita de implementações.

O projeto Eclipse Paho (PAHO, 2015b) é uma implementação em código aberto de uma plata-

forma para prover suporte a protocolos de comunicação M2M e IoT. Atualmente, Paho, oferece

apenas suporte para clientes MQTT através de bibliotecas para diferentes linguagens de progra-

mação como C, Java, Javascript e Python. Conforme (PAHO, 2015a), a previsão é no futuro

oferecer também servidores MQTT. Mosquitto é uma implementação código aberto de um ser-

vidor MQTT que suporta o protocolo MQTT em sua versão 3.1 (LAMPKIN et al., 2012).

Implantar e configurar um único dispositivo para funcionar como um nó na Internet das

coisas é relativamente fácil. Fazer o mesmo para centenas, ou milhares, de dispositivos não

é tão fácil, porém, o Eclipse Kura (KURA, 2013) é um projeto Eclipse IoT que fornece uma

plataforma para a construção de gateways da Internet das coisas. A plataforma que Eclipse

Kura oferece pode ficar na fronteira entre a rede privada de dispositivos e a rede de acesso à

Internet ou a rede celular; assim proporcionando um gateway gerenciável e inteligente, capaz

de executar aplicativos que podem coletar informações recolhidas localmente e entregá-las de

forma confiável para a nuvem (cloud).
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2.2.4 Tecnologia de apresentação

A IoT é composta de dispositivos que podem sentir, comunicar, computar dados e, potenci-

almente, atuar em ambientes nos quais encontram-se. Segundo Cisco IBSG (Internet Business

Solutions Group) (EVANS, 2011), há previsão de até 2020, haver cerca de 50 bilhões de disposi-

tivos conectados. Antes desse futuro chegar, já hoje, milhões de dispositivos geram dados sobre

temperaturas, velocidade, consumo de energia, etc. Os fluxos de dados provenientes desses dis-

positivos está desafiando as abordagens tradicionais de gerenciamento de dados e contribuindo

para o paradigma emergente de Big Data (VIEIRA et al., 2012). Além disso, tecnologias de

análise de dados e a computação cognitiva são fundamentais para transformar esse volume de

dados em algo útil para a sociedade. A Figura 2.7 ilustra o processo de transformação de dados

coletados em sabedoria. Dessa forma, é possível dizer que a contribuição da IoT é essencial

para o progresso dos seres humanos na forma de gerenciar recursos que possuem.

Figura 2.7: Transformação de dados em sabedoria

Fonte: Cisco ISBG

2.3 Estudo de caso: openHAB

O openHAB (OPENHAB, 2015b) é um software para integração de diferentes sistemas e

tecnologias de automação residencial em uma única solução, podendo atuar como um sistema

central. Essa característica o torna um software interoperável, pois openHAB consegue comu-

nicar com diversos dispositivos que utilizam protocolos como Z-wave, KNX, xPL, Enocean,

MQTT, etc. Sendo um software livre, escrito em Java, ele funciona em cima de qualquer dis-

positivo que possa executar uma JVM. O openHAB possui integrado um servidor web para sua
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interface de usuários.

O projeto openHAB (OPENHAB, 2015b) é composto por duas linhas de desenvolvimento,

uma delas é openHAB Runtime e a outra linha é um IDE, denominado openHAB Designer.

A primeira linha de desenvolvimento emprega diversas tecnologias, entre elas, OSGi (Open

Service Gateway initiative) (RAFFEL, 2014). A arquitetura do openHAB Runtime é bastante

modular, como mostra a Figura 2.8. Essa arquitetura é baseada em OSGi 3, por esse fato, há

possibilidade de adicionar ou remover funcionalidades, em tempo de execução, sem a necessi-

dade de parar os serviços do sistema para esse fim. Os componentes (ou blocos) na Figura 2.8

são bundles 4 e serviços 5 OSGi implementados em cima do framework Equinox 6.

Figura 2.8: Visão geral arquitetura de openHAB

Fonte: (OPENHAB, 2015a)

O bundle openHAB Core é a base sobre a qual openHAB Runtime repousa. O openHAB

core contém definições básicas para os demais bundles e introduz dois conceitos importantes

no openHAB: itens e barramento de eventos (RAFFEL, 2014).

No contexto do openHAB, um item é um bloco de construção atômica funcional centrada

3A tecnologia OSGi é um conjunto de especificações que define uma arquitetura para o desenvolvimento e
implantação de aplicações e bibliotecas modulares em Java. Esse conjunto de especificação é definida pela OSGi
Alliance.

4No OSGi, bundle é um código escrito em Java, armazenado em um arquivo JAR, que fornece uma determinada
funcionalidade.

5Um serviço OSGi é uma instância de objeto Java, registrado em uma estrutura OSGi com um conjunto de
propriedades.

6Equinox é uma das implementações das especificações de OSGi.
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em dados. Um item pode ser um dispositivo físico, um serviço web, ou o resultado de um

cálculo. Todos os recursos oferecidos pelo openHAB usam essa abstração. O barramento de

eventos, por sua vez, é o serviço de base mais vital do openHAB Runtime. Os bundles que

implementam serviços stateless 7 usam esse barramento para trocar informações com outros

bundles a respeito da ocorrência de eventos, que podem ser comandos ou atualização de status

(OPENHAB, 2015b). A Figura 2.9 ilustra o funcionamento de barramento de eventos em um

cenário onde, o openHAB é utilizado como um mediador entre dispositivos de um mesmo

sistema, mas que usam protocolos de comunicação diferente.

Figura 2.9: Barramento de eventos openHAB

Fonte: (OPENHAB, 2015a)

Como nem todas as funcionalidades podem ser suportadas por serviços stateless no barra-

mento de eventos, o openHAB Runtime oferece um repositório, o openHAB Repository, que

mantém o controle do status atual de todos os itens. Bundles como o openHAB User Interfaces

e o openHAB Automation Logic, são fortemente dependentes do openHAB Repository (Figura

2.9).

Quanto ao openHAB REST service, ele fornece uma API para acessar todos os itens utili-

7Quando um método em um serviço stateless é chamado, o resultado deve depender apenas dos argumentos
apresentados. O serviço não mantém o controle nem o estado de chamadas feitas anteriormente.
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zados no sistema e recuperar todos os sitemaps criados (RAFFEL, 2014). Um sitemap é uma

definição para a estrutura e o conteúdo de diferentes telas de interface do usuário. O openHAB

User Interfaces oferece funcionalidades necessárias para o processo de construção das interfa-

ces de usuário openHAB.

O openHAB Automation Logic consiste em dois componentes: scripts e regras. Os scripts

são blocos de código que podem ser definidos pelo usuário e armazenados em um local especí-

fico para ser reutilizado. Por sua vez, as regras são o que fazem a parte automação no openHAB

Runtime. Uma regra consiste em um ou mais triggers, isso é, uma condição que aciona a execu-

ção de uma regra. A Figura 2.10 mostra uma regra que é acionada quando o sistema openHAB

inicia.

Figura 2.10: Ilustração de uma regra de openHAB

Fonte: Adaptado de (OPENHAB, 2015c)

Com o openHAB Protocol Bindings, vem a possibilidade de usar os bindings. Na termino-

logia de openHAB, os bindings correspondem a bundles OSGi. O propósito de um binding é

fazer a tradução dos eventos que occorem no barramento de eventos de openHAB e eventos em

um sistema externo (RUTH, 2015). O openHAB Add-on Libraries consiste em um espaço onde

encontra-se todos os bindings adicionados opcionalmente pelo usuário (desenvolvedor).

Já o openHAB Item Provider é o bundle que adiciona funcionalidades a interface do usuário

oferecendo uma maneira dinâmica para configurar essa interface, permitindo assim que ape-

nas informações estáticas referentes as interfaces de usuários sejam armazenadas no sitemap

(OPENHAB, 2015b).

Os componentes HTTP service, Configuration Admin, Event Admin, Declarative Services,

Logback/ SLF4j, são serviços básicos de uma implementação das especificações OSGi. O OSGi

runtime é o ambiente de execução Java no qual os serviços e os bundles da estrutura OSGi

executam.

Quanto a segunda linha de desenvolvimento do projeto openHAB, o openHAB designer,

ela consiste em um ambiente de desenvolvimento. Segundo (OPENHAB, 2015b), openHAB

Designer é uma ferramenta para configurar o openHAB Runtime. Essa ferramenta é considerada

um IDE (Integrated Development Environment) para o openHAB.
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2.4 Considerações finais

Neste capítulo, foram apresentados os principais conceitos envolvidos no paradigma da In-

ternet das coisas. Foram abordadas algumas tecnologias envolvidas e os domínios nos quais

esse paradigma encontra sua utilidade. Também foi apresentada uma solução facilitadora, o

openHAB, para realização de aplicações domóticas, área na qual o projeto deste trabalho se in-

sere. Os conceitos vistos neste capítulo são empregados na sequência para definir uma proposta

de arquitetura baseada em IoT para o controle à distância de tomadas de energia elétrica.
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3 SISTEMA DE CONTROLE REMOTO DE TOMADA ELÉTRICA

Este capítulo apresenta a especificação do projeto proposto neste trabalho. Em primeiro

lugar, o sistema e seu propósito são descritos. Na sequência, é feito o levantamento de requisitos

do sistema, e, por fim, a prototipagem das interfaces do usuário do sistema.

3.1 Descrição do sistema

A proposta deste projeto é de implementar um sistema de controle remoto de tomada elétrica

baseando-se nos conceitos da IoT. Para ter um visão geral sobre o sistema, a Figura 3.1 ilustra

a arquitetura do sistema como um todo. Sendo um sistema baseado nos conceitos da IoT, o

objeto é uma tomada inteligente dotada de capacidade de informar a um sistema central sobre o

consumo de energia e de desligar esse consumo. O objeto envolvido, a tomada inteligente, não é

autônomo. O usuário final, a partir de uma interface gráfica, visualiza (monitora) as informações

relacionadas ao consumo de energia e lança os comandos liga/desliga que a tomada inteligente

recebe via sistema central e executa. Em outras palavras, a solução a ser implementada deve

permitir a energização e a desenergização (ligação e desligamento) de uma tomada de energia

elétrica e possibilitar o monitoramento de consumo de energia. Desse jeito, com segurança, o

usuário final pode evitar desperdício de energia sem abrir mão do conforto.

Figura 3.1: Arquitetura do sistema proposto

3.2 Engenharia de Requisitos

No processo de desenvolvimento de sistema de computação, por mais simples que seja, o le-

vantamento de requisitos é uma etapa importante. Os requisitos de um sistema são basicamente

descrições dos serviços providos pelo sistema e suas restrições operacionais (SOMMERVILLE,

2007). Existem níveis de detalhes em cada descrição e, Sommerville faz a distinção, usando
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o termo requisitos de usuário, para as declarações abstratas de alto nível em uma linguagem

natural, que definem os serviços esperados do sistema, e requisitos de sistema para as descri-

ções que definem detalhadamente as funções, os serviços e restrições operacionais do sistema.

Ainda nesse contexto, os requisitos de sistema são, muitas vezes, classificados em duas clas-

ses: requisitos funcionais e requisitos não funcionais. A seguir são fornecidos os requisitos de

sistema para o controle remoto de tomadas elétricas.

3.2.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais definem o comportamento do sistema, o que o sistema deve fazer

e os recursos providos pelo sistema. Os requisitos funcionais descritos a seguir são expressos

como requisitos do sistema, portanto, de uma forma bastante abstrata. Os requisitos funcionais

são:

• O sistema deve permitir ligar e desligar tomadas elétricas remotamente via uma interface

web através de um botão ON/OFF.

• Para cada tomada elétrica que faz parte do sistema, deve ser possível visualizar o consumo

instantâneo de energia via interface do usuário, através da corrente e a tensão consumidas.

• O sistema deve possibilitar o monitoramento de consumo de energia através da corrente

e da tensão para cada tomada elétrica com as opções: última hora, últimas 24 horas e

última semana. O monitoramento deve ser em forma de gráfico.

3.2.2 Requisitos não Funcionais

Os requisitos não-funcionais não descrevem o que o sistema deve fazer, nem estão direta-

mente relacionados com os serviços específicos que o sistema oferece, eles estão associados

a propriedades como confiabilidade, disponibilidade ou tempo de resposta do sistema (SOM-

MERVILLE, 2007). Por isso, os requisitos não funcionais são também chamados de atributos

de qualidade do sistema. Os requisitos não funcionais do sistema aqui proposto são:

• O sistema deve ser desenvolvido empregando soluções de software livre.

• O sistema deve possuir baixo grau de aprendizagem, ser amigável e intuitivo, não exi-

gindo qualquer tipo de treinamento prévio aos usuários que irão operá-lo.

• O sistema deve ser capaz de executar nos principais navegadores web da atualidade e, ser
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acessível através de uma URL.

• O sistema deve prover segurança para evitar que terceiros liguem/desliguem as tomadas

elétricas.

• Das restrições temporais, não há necessidade de ser um sistema do tipo hard real time.

• O sistema deve ser de baixo custo.

• O sistema deve empregar protocolos e tecnologias padrão de comunicação.

3.3 Diagrama de casos de uso

Em um sistema computacional, um caso de uso identifica as interações e os agentes envol-

vidos (SOMMERVILLE, 2007). A documentação dos casos de usos pode ser feita por meio

de texto, ou da linguagem UML, através de seus diagramas, como por exemplo o diagrama de

casos de uso. O diagrama de casos de uso especifica um conjunto de funcionalidades, através

do elemento sintático “casos de uso”, e os elementos externos que interagem com o sistema,

através do elemento sintático “ator” (SILVA, 2007). Um diagrama de casos de uso documenta

o que o sistema faz do ponto de vista do usuário. A Figura 3.2 apresenta o diagrama de casos

de uso feito com base nos requisitos funcionais apresentados, ilustrando o tipo de usuário que

interage com o sistema e as funções que podem ser realizadas.

Figura 3.2: Diagrama de casos de uso
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3.4 Protótipos de interfaces do sistema

Um protótipo ilustra a interface do software a ser desenvolvido; como as informações são

inseridas e recuperadas no sistema, e apresenta alguns exemplos com dados fictícios (GUEDES,

2004). A Figura 3.3 mostra o protótipo da tela principal do sistema na sua interface web, que

é a única interface de interação proposta neste projeto. No lado esquerdo da tela, estão os

ambientes da residência que possuem tomadas elétricas que fazem parte do sistema. Neste

protótipo de interface aparece uma sala de estar e um quarto. Na parte central dessa mesma

tela, são apresentados dois botões que deixam ao usuário a escolha entre qual funcionalidade

desejar acessar: visualizar o consumo instantâneo (em tempo real) ou monitorar o consumo de

energia através dos gráficos de consumo.

Figura 3.3: Interface 1 - Tela com menu principal

A Figura 3.4 mostra o protótipo da tela que concentra as funcionalidades de monitorar o

consumo instantâneo e ligar/desligar a tomada, conforme o desejo e a necessidade do usuário.

Nessa tela, continua a possibilidade de visualizar os ambientes da residência no lado esquerdo

da tela. No centro da tela, depois do ambiente ser escolhido, fica disponível todas as tomadas

existentes neste ambiente e controladas pelo sistema. No lado direito da tela, aparece uma janela

que traz informações sobre o status (ligado/desligado) da tomada selecionada e seu consumo

instantâneo. A parte superior da tela traz informação de navegação no sistema.

A Figura 3.5 mostra a tela de monitoramento de consumo de energia de tomadas, que repre-

senta o caso de uso de mesmo nome. Basta escolher o ambiente e todas as tomadas elétricas que

fazem parte dele aparecerão na mesma tela. No canto direito há a opção de escolher o período
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Figura 3.4: Interface 2 - Tela de monitoramento de consumo de energia em tempo real

de histórico. O sistema possibilita o monitoramento das seguintes opções: última hora, últimas

24 horas e última semana. O caso de uso representado aqui inicia na tela principal, quando o

usuário escolhe a funcionalidade “visualizar histórico”.

Figura 3.5: Interface 3 - Tela de visualização de histórico de consumo de energia

3.5 Considerações finais

Neste capítulo foi apresentada a especificação do sistema a ser implementado usando as téc-

nicas de especificações de requisitos, diagrama de casos de usos e a prototipagem de interfaces.
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Além disso, também foi apresentada a arquitetura da aplicação proposta.

O próximo capítulo aborda as questões de desenvolvimento e implementação do sistema

conforme as especificações apresentadas no presente capítulo. Os casos de usos fornecidos

neste capítulo, na fase de desenvolvimento, serão criados em cima da solução openHAB que

traz um ambiente praticamente pronto para ser usado.
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4 DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO

Este capítulo apresenta o processo de desenvolvimento do projeto e sua implementação

trazendo detalhes sobre as tecnologias empregadas para chegar ao produto final da aplicação

proposta no capítulo 3. Fez parte do processo de desenvolvimento, a execução de testes isolados

de alguns elementos de hardware para garantir o bom funcionamento dos mesmos.

4.1 Arquitetura do sistema

Com base no que foi visto no capítulo anterior, a arquitetura do sistema possui componentes

de hardware e de software. A aplicação que implementa este projeto é baseada nos conceitos da

IoT, aqui, os objetos são as tomadas elétricas. As capacidades de sentir e de atuar no ambiente

em que as tomadas se encontram são adicionadas pelos sensores e os relés, respectivamente.

Além disso, a parte conectividade é assegurada pelo componente central, a placa microcontro-

ladora (Figura 4.1).

Figura 4.1: Arquitetura do sistema

O usuário final, nesse sistema, liga, desliga e monitora o consumo das tomadas elétricas

através de uma interface web. Essa interface interage com um sistema central, um aplicativo,
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que é responsável por consultar informações sobre o estado das tomadas elétricas e por enviar

os comandos para ligar e desligá-las. Um broker, componente pelo qual passa as informações

de consumo, faz o papel de intermediário entre os dois lados do sistema, tomadas inteligentes

e aplicativo que interage com o usuário final. A comunicação entre as duas partes do sistema é

feita via o protocolo MQTT. O cliente MQTT, na placa microcontroladora, publica os valores

de tensão/corrente coletados pelos sensores e assina o recebimento do comando ON/OFF. O

sistema central, por sua vez, publica o comando ON/OFF e assina o recebimento de valores

de tensão/corrente. Quanto a persistência de dados, apenas são armazenados os valores de

tensão/corrente.

4.2 Hardware empregado

Com base na arquitetura da Figura 4.1, é necessário definir quais são os componentes de

hardware disponíveis no mercado que possibilitem a implementação dessa arquitetura. Ado-

tando como critérios disponibilidade e baixo custo, foram selecionados os seguintes componen-

tes:

• Placa de prototipagem Intel Galileo

• Sensor de corrente ACS712

• Módulo relé

A Figura 4.2 mostra o diagrama de interconexão entre os componentes de hardware empre-

gado.

4.2.1 Intel Galileo

O Intel Galileo é uma placa microcontroladora baseada no processador Intel Quark Soc

X1000 de 32 bits. O Galileo é a primeira placa com arquitetura Intel projetada para que sua

pinagem como também seu software, sejam compatíveis com os shields 1 disponíveis para a

plataforma Arduino Uno R3. Essa placa possui 14 portas de entradas/saídas digitais (General

Purpose Input Output) entre os quais, 6 podem ser usados em PWM (Pulse Width Modulation),

e 6 portas de entradas analógicas. Além disso, O Galileo possui um slot mini-PCI Express, uma

porta Ethernet de 10/100 MB, um slot micro SD, um porta UART RS-232, portas USB host

1São circuitos eletrônicos podem ser acoplados com uma plataforma de prototipagem para adicionar funciona-
lidades a essa plataforma.
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Figura 4.2: Diagrama de conexão dos elementos hardware do sistema



37

e cliente. Das opções de armazenamento, a Intel Galileo possui 8 MB de Flash, 512 KB de

SRAM, 256 MB de DRAM e 11 KB de EEPROM. De acordo com o apresentado no capítulo

2, esse componente corresponde ao coordenador do sistema, sendo a placa microcontroladora a

responsável pelo controle de todos os elementos de hardware do sistema.

Existem vários fatores a serem considerados no processo de decisão e escolha da placa mi-

crocontroladora, ou do microcontrolador, a ser utilizado, como facilidade de uso, documentação

disponível, ambiente e ferramentas de desenvolvimento, linguagem utilizada, preço e caracterís-

ticas como memória, velocidade, número de portas e resolução do conversor analógico-digital.

No caso específico deste projeto, a placa Galileo foi escolhida por já estar disponível no

GPPD (Grupo de Processamento Paralelo e Distribuído) e por haver o interesse, em função

de trabalhos conjuntos com a Intel e o grupo ERODS (Efficient and RObust Distributed Sys-

tem)(Grenoble, França), em utilizá-la.

4.2.2 Sensor de corrente

Para medir o consumo de energia, foi escolhido o sensor ACS712 por ser facilmente en-

contrado no mercado a um custo baixo. Ele é um sensor de corrente bidirecional utilizado para

medir corrente contínua ou alternada. Neste projeto, foi utilizado a versão que faz leituras de

-30 A a +30 A. Conforme o manual disponibilizado pelo fabricante, a sensibilidade é de 66

mV/A e o erro na saída é de 1.5%, operando em um ambiente com temperatura de 25◦C. Os

sensores de corrente empregados foram conectados às portas analógicas do Galileo, uma para

cada tomada elétrica a ser controlada.

A corrente lida do sensor é convertida para um valor de tensão que, por sua vez, é mapeada

em valores entre 0 e 4095. Como, nesse caso, o sensor está sendo usado para corrente alternada,

a leitura dos valores na porta analógica são 0V para -30A e +5V para +30A. Dessa forma, a

corrente igual a zero corresponde a 2.5V (Vcc/2). Cabe ressaltar que os valores lidos no sensor

informam a corrente instantânea.

4.2.3 Módulo Relé

Um relé eletromecânico é um elemento que controla a comutação ON/OFF de um circuito

elétrico. O relé é um interruptor comandado a partir de uma tensão de baixa potência. Esse

dispositivo, o relé eletromecânico, possui duas partes principais. Uma bobina que quando, por
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ela, circula uma corrente, cria um campo magnético que comanda a segunda parte que é uma ou

uma série de contatos. O campo magnético criado aciona esse contato fechando e abrindo um

circuito elétrico. Na Figura 4.3 é ilustrada a estrutura interna de um relé eletromecânico comum.

Ele apresenta duas opções de configuração em relação ao funcionamento de seu contato COM

(Common): NO (Normaly Opened) e NC (Normaly Closed). O contato COM se posiciona no

NO quando nenhuma corrente circula pela bobina e bascula na posição NC caso contrário.

Figura 4.3: Estrutura de um relé eletromecânico

Fonte: Adaptado de (SONELEC, 2015)

Na implementação desse projeto foi utilizado um módulo relé Arduino com dois canais.

Cada canal em si é um relé do tipo apresentado na Figura 4.3. A presente implementação usa os

dois canais com os contatos COM configurados no NO. As correntes que circulam pelas bobinas

dos relés vem dos GPIOs da placa Galileo.

4.3 Software empregado

Este trabalho usa dois tipos de ferramentas para sua implementação: ferramentas de hard-

ware e de software. A seção 4.2 abordou as ferramentas de hardware, e a partir desta seção,

será feita uma abordagem às ferramentas de software envolvidas neste projeto.

4.3.1 Sistema operacional

Nas especificações do projeto, no capítulo 3, um dos requisitos não funcionais é empregar

softwares livres para a implementação. Portanto, em termos de sistema operacional, foi utili-

zado o sistema operacional GNU/Linux, distribuição Clanton, na plataforma Intel Galileo. Já o

broker e o sistema central, no protótipo desenvolvido, usam a distribuição Ubuntu na sua versão

14.10.
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4.3.2 Middleware de comunicação: Mosquitto

O Mosquitto (MOSQUITTO, 2013) é um middleware orientado a comunicação, desenvol-

vido em software livre, e que provê um servidor leve para o protocolo MQTT em suas versões

3.1, 3.1.1 e MQTT-SN (MQTT for Sensor Networks).

O middleware Mosquitto foi utilizado como broker para os dois clientes MQTT: um lo-

calizado na plataforma Galileo e o outro no framework openHAB. O cliente Mosquitto da

plataforma Galileo é aquele oferecido pelo próprio middleware Mosquitto, enquanto que no

openHAB é o cliente oferecido pelo binding MQTT do openHAB.

O cliente MQTT Galileo publica (envia) as mensagens relacionadas ao consumo de energia,

informações essas obtidas graças ao sensor de corrente utilizado. Esse cliente assina os tópicos

relacionados aos eventos (comandos) de desligar e ligar tomadas. Em função dos comandos

recebidos, o módulo relé é acionado.

Já o cliente MQTT openHAB publica (envia) os comandos ON/OFF a partir da interface

do usuário e, assina os tópicos relacionados ao consumo de energia. Importante observar que o

broker Mosquitto atua na recepção dos eventos (tópicos) publicados por ambos clientes, assim

como envia esse evento de acordo com as assinaturas, aos clientes MQTT.

4.3.3 OpenHAB

O framework openHAB teve um papel importante neste projeto. Com ele, o uso do pro-

tocolo MQTT pela aplicação foi facilitada e a implementação da interface com o usuário foi

simplificada. A partir do cliente MQTT embutido no openHAB, a recepção de informações re-

lacionadas ao consumo de energia e a divulgação de comandos ligar/desligar, comandos dados

pelo usuário a partir de interface web, tornaram-se transparentes. Dessa forma, obviamente, o

protocolo de comunicação entre a placa Galileo e openHAB é o MQTT, como mostra a Figura

4.1. O cliente MQTT no openHAB assina tópicos de consumo e divulga comandos ON/OFF.

As informações recebidas da plataforma Galileo são guardadas com finalidade de serem usadas

para mostrar o histórico de consumo em três escalas: última hora, últimas 24 horas e última

semana. O OpenHAB possui diversas opções para a persistência de dados. Por padrão, ele

utiliza RRD4J (Round Robin Database for Java). A versão openHAB 1.6.2, utilizada neste tra-

balho, implementa a criação de gráficos como imagem com extensão PNG (Portable Network

Graphics) com os dados armazenados no RRD4J. No momento da escrita deste texto, esse é o

único recurso de gráficos que openHAB oferece. Isso é o motivo pelo qual RRD4J foi usado
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para persistência de dados.

É importante salientar que o uso do framework openHAB foi uma decisão de projeto e não

uma obrigatoriedade. Se o openHAB não tivesse sido utilizado, seria necessário implementar

do zero um cliente MQTT, ou adaptar e usar, uma outra versão já existente. Além disso, o

openHAB facilitou o armazenamento persistente de dados e a elaboração das interfaces web do

usuário.

4.3.4 Scripts de controle

A compatibilidade da plataforma Galileo com Arduino Uno R3 não se limita apenas às

pinagens. Existe um IDE Arduino adaptado para Galileo, no entanto não é possível usar os

sketchs 2 Arduino quando há sistema operacional embarcado na placa. Por isso, foram utilizados

scripts para ter acesso aos GPIOs da placa Galileo.

A linguagem Python foi usada para a escrita dos scripts utilizados na implementação do

trabalho. Python é uma linguagem de programação com sintaxe muito simples e intuitiva e ao

mesmo tempo, bastante poderosa para escrever scripts. Ela já vem instalada nas distribuições

Linux.

Os valores nas portas analógicas de Galileo A0 e A2 correspondem às medições feitas pelos

sensores de corrente. O sistema foi implementado de modo que uma leitura seja feita a cada

1s. Os scripts Python foram utilizados para capturar o valor de saída do sensor de corrente e

processá-lo. O resultado representa o consumo de corrente (Amperes) instantâneo. Outro papel

que os scripts Python cumprem é acionar os relés a partir de comandos recebidos do usuário.

Relembrando que um dos principais objetivos do projeto é ligar/desligar a tomada remotamente

quando o usuário desejar. As portas digitais de Galileo, IO7 e IO4, foram utilizadas para acionar

fisicamente os dois relés.

4.4 Interfaces implementadas

Algumas imagens foram capturadas a título ilustrativo das interfaces finais do aplicativo

web do sistema desenvolvido. A Figura 4.4 mostra a tela principal do sistema. Ela apresenta as

seguintes opções: consumo em tempo real (consumo instantâneo), consumo quarto (monitorar

histórico) e consumo sala.

2Nome dados aos programas Arduinos escritos usando a linguagem C de Arduino.
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Figura 4.4: Tela principal na interface do usuário

O protótipo implementado neste projeto usou duas tomadas simulando dois ambientes de

uma residência, quarto e sala. A Figura 4.5 mostra a visualização de consumo instantâneo de

corrente das tomadas elétricas do sistema, os seus status em tempo real e botões que possibilitam

a alteração desses status para ON/OFF vice versa.

Figura 4.5: Tela de visualização de consumo em tempo real
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Quanto a imagem da Figura 4.6, ela mostra o histórico de consumo de uma das tomadas

elétricas do sistema projetado. Nesse caso, ela ilustra uma tomada em repouso (sem nenhuma

carga). Pode-se notar que apesar de não ter nenhuma carga, o sinal varia entre valores positivos

e negativos próximos de zero. Essa flutuação é devido a precisão do sensor de corrente e do

fato de ser corrente alternada, cujo sentido varia no tempo, e de ser lido o valor instantâneo da

corrente. Ainda, em função da montagem física do protótipo há a interferência de ruído e do

campo magnético da própria fiação.

Figura 4.6: Ilustração de monitoramento de uma tomada sem carga

4.5 Dificuldades encontradas

Ao longo do processo de implementação deste projeto foram encontradas algumas dificul-

dades quanto ao sistema operacional para a placa Galileo.

A placa Galileo vem com uma distribuição Linux previamente instalada, denominada de

Poky 9.2, elaborada a partir do projeto Yocto 3. Essa distribuição é, na verdade, uma versão

mínima do Linux com um simulador Arduino Uno R3 (LIMA, 2014). Por ser mínima, essa

versão não continha todas as bibliotecas e ferramentas necessárias a compilação e a instalação

de um cliente Mosquitto.

Nesse ponto, duas soluções eram possíveis. Primeiro, recuperar os fontes de uma distribui-

ção Linux, customizar essa distribuição para Galileo, compilar e instalar. Segundo, utilizar uma
3O Projeto Yocto é um projeto de colaboração código aberto que fornece modelos, ferramentas e métodos

para ajudar a criar sistemas personalizados baseados em Linux para produtos embarcados, independentemente da
arquitetura de hardware.
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imagem já customizada por terceiros. Optou-se pela segunda alternativa, já que a primeira, cri-

ação de uma imagem Linux nova, é um processo demorado e, por vezes muito penoso. O site 4

oficial da Intel disponibiliza uma distribuição Linux, mas essa imagem também é limitada e não

possui ferramentas de desenvolvimento GNU, tais como o GCC e o SSH, para acesso remoto

sendo, portanto, não adequada as necessidades deste trabalho. Com isso, foi verificado na In-

ternet, com auxilio de foruns e do Google, a existência de distribuições e imagens Linux para o

Galileo. Por fim, como resultado de pesquisas na Internet, chegou-se a distribuição denominada

Clanton 5 que atendeu as necessidades de nosso projeto.

Além disso, é interessante salientar que o uso de um sistema operacional, outro que aquele

que vem previamente instalado na placa Galileo, implica em instalar o novo sistema operacional

em um cartão microSD e inicializar a placa Galileo a partir deste. Seguindo esse procedimento,

a imagem Clanton utilizada no projeto foi colocada em um cartão microSD.

4.6 Considerações finais

Neste capítulo foi feita uma abordagem às ferramentas empregadas para a realização do

sistema de domótica proposto no capítulo 3. Como todo projeto, uma informação interessante

é o seu custo financeiro. Sendo assim, a tabela mostrada na Figura 4.7 traz os detalhes sobre

os custos associados a cada componente de hardware empregado neste protótipo. O custo de

software, por terem sido usados soluções em software livre, é zero.

Figura 4.7: Tabela de custos financeiros associados a certos elementos

Um ponto importante a ressaltar sobre a implementação atual é que a mesma não está in-

formando o consumo instantâneo de potência em Watts, mas sim o consumo instantâneo de

corrente em Amperes.
4<http://www.intel.com/support/galileo/sb/CS-035101.htm>
5A distribuição Linux Clanton utilizada na plataforma Galileo neste projeto foi obtida no site <http://ccc.ntu.

edu.tw/index.php/en/news/40> em dezembro de 2014.

http://www.intel.com/support/galileo/sb/CS-035101.htm
http://ccc.ntu.edu.tw/index.php/en/news/40
http://ccc.ntu.edu.tw/index.php/en/news/40


44

A energia E, medida em joules (J) ou em quilowatt-hora (Kwh), é uma grandeza física que

representa a capacidade de se realizar trabalho. Já a potência consumida por uma carga elétrica

indica a quantidade de energia gasta por unidade de tempo. A relação entre as duas grandezas

físicas é dada pela Equação 4.1.

P = ∆E/∆t (4.1)

Em sistemas elétricos de corrente continua, onde sinais da corrente e da tensão são constante

ao longo do tempo, a potência P é dada pelo produto da tensão V e da corrente I (Equação 4.2).

P = V.I (4.2)

No caso de sistemas elétricos de corrente alternada, onde sinais da corrente e da tensão

variam no tempo, os valores da corrente e da tensão utilizados são valores médios expressos em

RMS (Root Mean Square). Desta forma, a potência média é dada pela Equação 4.3.

P = VRMS.IRMS (4.3)

Quando se trata de corrente alternada, há uma defasagem entre a tensão e a corrente. Esta

defasagem depende do tipo de carga: resistiva, capacitiva ou indutiva. A Equação 4.3 vale

somente para carga resistiva, pois não há defasagem entre a tensão e a corrente nesse tipo de

carga (BRAGA, 2015). Já para os demais tipos de cargas, capacitiva e indutiva, como existe

uma defasagem entre a corrente e a tensão, ela é dada pelo fator de potência FP (Equação 4.4),

onde φ é a defasagem.

FP = cosφ (4.4)

P = VRMS.IRMS.FP (4.5)

Assim, para calcular a potência média, nos casos das cargas capacitiva e indutiva, é a Equa-

ção 4.5 que deve ser empregada.
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5 AVALIAÇÃO E TESTES

A fim de avaliar e validar o protótipo desenvolvido no capítulo anterior, este capítulo aborda

as questões dos experimentos realizados e a discussão dos resultados obtidos. Inicialmente é

discutido o ambiente experimental para, na sequência, apresentar a metodologia utilizada na

realização dos experimentos e os resultados obtidos. Por fim, conclui-se este capítulo com

algumas considerações gerais.

5.1 Ambiente experimental

O ambiente experimental escolhido para realizar os experimentos é uma rede LAN (Local

Area Network) de uma residência, conforme a ilustração na Figura 5.1. Todos os componen-

tes do sistema encontram-se na mesma rede: openHAB Runtime, broker Mosquitto e bloco

controlador de tomadas elétricas do sistema.

Figura 5.1: Ilustração do ambiente experimental
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Foram utilizados dois computadores, onde são executados o openHAB Runtime e o broker

Mosquitto e, o outro que serve para o usuário final acessar o sistema através da interface web.

O bloco controlador é a parte inteligente das tomadas e é composto pela placa Galileo, pelos

sensores de corrente, pelo módulo relé e por uma protoboad que facilita a interconexão desses

componentes. A Figura 5.2 mostra uma fotografia do bloco controlador.

Figura 5.2: Bloco controlador

Como cargas para medir o consumo de energia (corrente) foram usados uma lâmpada in-

candescente, uma lampâda fluorescente e um ventilador de mesa.

5.2 Metodologia

Para validar o trabalho foram conduzidos experimentos usando três tipos diferentes de car-

gas que são representativas da maioria dos equipamentos elétricos existentes em uma residência,

a saber: carga resistiva, carga indutiva e carga capacitiva.

Dessa forma, foram criados três cenários de teste:

• Carga resistiva: Lâmpada incandescente com potência de 60 Watts, 127 Volts/60 Hertz.

• Carga indutiva: Ventilador de mesa com potência de 45 Watts, 127 Volts/ 60 Hertz.

• Carga capacitiva: Lâmpada fluorescente com potência de 25 Watts, 127 Volts/ 60 Hertz.

Para cada um desses cenários foi observado o funcionamento do sistema pelo período de
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uma hora, observando-se o consumo de energia (corrente), na realidade, antes de ligar a to-

mada com a carga ligada e, após, no seu desligamento. Ainda, para contemplar o requisito de

manter histórico de consumo, definiu-se um quarto cenário de teste onde a carga resistiva foi

monitorada por 24 horas.

5.3 Análise dos resultados

No primeiro cenário, uma carga resistiva foi observada por uma hora. A Figura 5.3 mostra

o resultado do experimento, onde observa-se em alguns trechos do gráfico, o período em que

o consumo foi desligado. Nesse caso, do início do gráfico até o ponto A, não há consumo. A

mesma ação, a desenergização da tomada elétrica, foi aplicada a partir do ponto B até o final do

gráfico.

Figura 5.3: Resultado experimento carga resistiva

Considerando todas imagens de resultados de experimentos, nos intervalos de tempo, onde

foi desligado o consumo, percebeu-se que os valores de corrente diminuíram, apesar de não

ficar completamente nulos. Esse resultado se justifica pela característica do sensor utilizado,

que apresenta um erro de 1,5% operando num ambiente com 25◦C. Quanto a variação entre os

valores positivos e negativos, isso é devido ao fato que trata-se de uma corrente alternada.

No segundo cenário, uma carga indutiva foi observada, a Figura 5.4 traz detalhes gráficos

desse experimento. Nessa imagem, como no caso da carga resistiva, se nota a diferença entre o

período em que o consumo foi ligado e o consumo desligado. Nesse caso, o ponto X no gráfico

marca o início do período de desligamento de consumo na tomada elétrica.
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Figura 5.4: Resultado experimento carga indutiva

Na Figura 5.5, observa-se o resultado do experimento com a carga capacitiva. Da mesma

forma que nos cenários anteriores, o gráfico se comportou como esperado nos momentos em

que o consumo foi desligado e ligado. Nesse cenário, durante o tempo de observação, a tomada

foi desligada três vezes. Esses desligamentos podem ser visualizados no gráfico (Figura 5.5)

nos trechos, em que a corrente oscilou próximo de zero. O primeiro trecho parte do início do

gráfico até o ponto A. Já o segundo trecho vai do ponto B a C. Por fim, o último trecho começa

do ponto D e termina no ponto E.

Figura 5.5: Resultado experimento carga capacitiva
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Por fim, foi criado um cenário onde a carga resistiva foi observada por uma duração de 24

horas. O resultado do experimento é ilustrado na Figura 5.6. Nota-se que no período entre o

ponto X e Y, a amplitude do sinal é bastante reduzida. Isso marca o intervalo onde o consumo

foi desligado. É necessário salientar que conforme as especificações do sistema, o protótipo

oferece a opção de monitorar o consumo da última semana. No presente cenário, foi utilizado a

carga resistiva, mas esse experimento vale para os outros tipos de cargas nas diferentes opções

de monitoramento.

Figura 5.6: Resultado experimento carga resistiva por 24 horas

5.4 Considerações finais

Em análise de resultados dos experimentos realizados, conclui-se que o protótipo mostrou-

se eficiente conforme os objetivos estabelecidos no inicio do projeto, controlando remotamente

tomadas elétricas. O sistema funciona para as três cargas (resistiva, capacitiva e indutiva) usadas

nos experimentos, apesar de apresentar uma limitação em termo de geração de gráficos de

monitoramento. Esses últimos não são gerados dinamicamente e sua atualização depende do

refresh dado na página web que exibe o gráfico.

Por fim, o objetivo principal deste trabalho que era executar o controle remoto à distância

de tomadas de energia elétrica e monitorar seu consumo, usando tecnologias IoT, foi atingido.

Convém ressaltar que o monitoramento do consumo é feito em Amperes, não em Watts, devido

ao sensor empregado no protótipo. Essa limitação, no entanto, por se tratar de uma prova de

conceito, não compromete os aspectos IoT explorados no trabalho.
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6 CONCLUSÃO

Ao longo deste trabalho foram abordados conceitos e tecnologias que formam o paradigma

da Internet das coisas. Por envolver muitos conceitos e tecnologias, foi visto que existe uma

dificuldade em encontrar na literatura uma definição unificada sobre o tema por estar ainda em

desenvolvimento. Além disso, foi proposto e implementado um controle remoto de tomadas de

energia elétrica, aplicação que encontra sua base nos conceitos da Internet das coisas.

O objetivo deste trabalho é era realizar um estudo sobre a Internet das coisas e de imple-

mentar um sistema que permitisse controlar remotamente uma tomada elétrica. O protótipo

desenvolvido apresenta grande potencial para a área de automação residencial e no combate ao

desperdício de energia que representa bilhões de reais jogados fora cada ano.

Apesar do objetivo inicial pretendido neste trabalho ser o monitoramento e visualização do

consumo de energia e a implementação mostrar somente a corrente instantânea, considera-se

que o objetivo principal do trabalho foi atingido.

O ponto principal, que é controlar remotamente tomadas elétricas, usando conceitos de

Internet das coisas foi satisfeito. Resta a parte da corrente medida, estudar a melhor forma

de se obter e apresentar a potência consumida, instantânea ou não, e seu histórico de uso. Em

todo caso, o protótipo desenvolvido se mostrou eficiente como prova de conceito e como forma

de estudo para o middleware Mosquitto e openHAB.

6.1 Contribuições

A primeira contribuição do presente trabalho vem do estudo genérico dos conceitos da In-

ternet das coisas. Além disso, este trabalho pavimenta um caminho mostrando a possibilidade

de implementções de soluções IoT usando ferramentas como openHAB e Mosquitto.

Outra contribuição deste trabalho repousa na utilização da placa Intel Galileo para a im-

plementação do protótipo do projeto proposto. Esse desenvolvimento é de interesse do grupo

GPPD em função da cooperação com a Intel e com o grupo ERODS (França).

6.2 Trabalhos futuros

Este trabalho foi desenvolvido como uma prova de conceito para a utilização de middlewa-

res e frameworks disponíveis em software livre para soluções baseadas em Internet das coisas.
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Como prova de conceito, estima-se que os resultados foram extremamente satisfatórios. Entre-

tanto, durante o desenvolvimento surgiram uma série de idéias não implementadas que podem

ser consideradas como melhorias e implementadas futuramente, por exemplo:

• Estudar uma ferramenta de autenticação de usuário e adicioná-la ao sistema atual tornando-

o mais seguro. Sugere-se o uso do padrão aberto OpenID (FOUDATION, 2015).

• Utilizar um sensor de tensão e, talvez, um outro sensor de corrente que apresenta uma pre-

cisão melhor do que a do sensor empregado no protótipo atual, para fornecer o consumo

instantâneo de potência.

• Realizar a interpretação do consumo instantâneo de potência para fornecer ao usuário o

consumo de energia diário, semanal, mensal de uma determinada tomada elétrica.

• Adicionar, mesmo a partir de um serviço externo, uma forma mais dinâmica de exibir os

relatórios de consumo de energia. Aqui, sugere-se a ferramenta HABmin (JACKSON,

2015) na sua versão 2.

Essas melhorias, entre outras, podem transformar esse protótipo em uma solução mais efi-

ciente e robusta para o controle e gerenciamento de consumo de energia em uma residência.

Dessa forma, um sistema desse tipo estaria contribuindo para a economia e, ao mesmo tempo

para um melhor aproveitamento de recursos naturais necessários para a produção de energia.
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