
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

EPE0447 
 

AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL/PREDIAL: ESTUDO DE 
ACESSIBILIDADE REMOTA COM BAIXO INVESTIMENTO 

 
 
 

JOAO PAULO MIRANDA DA SILVA 
ELIESER HENRIQUE DOS REIS 

mmiranda.jp@gmail.com 
TECNLOGIA EM AUTOMACAO INDUSTRIAL 
FUNVIC - FUNDACAO UNIV. VIDA CRISTA 

 
 

ORIENTADOR(A) 
LUCIANA APARECIDA SILVA DE AZEREDO 

FUNVIC - FUNDACAO UNIVERSITARIA VIDA CRISTA 



RESUMO 
 
 

Na última década, com o advento de tecnologias como computadores de mão (tablets), a 
redução expressiva do custo de sensores e atuadores eletrônicos e a disponibilidade de 
ferramentas de software para programação e gerenciamento de bancos de dados, assim como 
a crescente busca pelo aumento da segurança e das funcionalidades dos diversos sistemas de 
conforto residenciais, a domótica – ciência que estuda a automatização de residências sofreu 
um grande desenvolvimento e expansão. Observando o cenário atual a respeito de automação 
residencial e predial, verificou-se a possibilidade do desenvolvimento de uma solução 
centralizada para as funções comumente automatizadas. Essa solução deve compreender as 
necessidades do projeto de controle, propriamente dito, redes para o acesso remoto a 
informações relevantes e a convergência dos métodos de comunicação entre os componentes 
do projeto, comunicação local, entre controlador, sensoriamento e atuadores, interface homem-
máquina em rede local e acesso remoto via internet. Verificou-se soluções de mercado de 
marcas proprietárias que implementam as funcionalidades pretendidas, porém a custos muito 
elevados. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é pesquisar uma solução que ofereça a 
mesma funcionalidade por uma perspectiva de custo de investimento mais acessível ao que se 
encontra disponível e é oferecido comercialmente. Vale salientar ainda que no levantamento 
realizado, constatou-se também um movimento de investimentos por parte de grandes 
indústrias para o segmento de automação residencial e predial, principalmente indústrias 
multinacionais, inclusive algumas que antes não atuavam em tal seguimento. Isso aponta para 
uma grande tendência de crescimento do setor, fato que acredita-se também justificar e motivar 
esta pesquisa. Para cumprir essa tarefa os trabalhos serão baseados na plataforma de 
prototipagem arduino, que oferece a possibilidade de suprir as necessidades técnicas relativas 
ao projeto no que tange a redes, interface homem-máquina e controladores lógicos 
programáveis. Essa plataforma oferece de uma só vez tanto a conectividade com 
sensoriamento e atuadores, bem como conectividade ethernet através de placa de expansão e 
bibliotecas adequadas, emprega também um satisfatório número de entradas e saídas 
analógicas e digitais. A linguagem de programação empregada pelo arduino, o “Processing”, 
fornece condições para a implementação do projeto de controle lógico bem como interação 
com sistemas externos, fundamental para a elaboração do acesso remoto e local numa 
interface elaborada com padrões web. Serão testadas as latências, tempo de resposta do 
sistema; verificadas soluções possíveis de conectividade e tecnologias de rede e levantadas 
razões para escolha de uma em detrimento a outra. Como resultado desse trabalho pretende-
se oferecer respostas que ajudem elucidar a questão da viabilidade de se implementar 
soluções para automação predial/residencial com baixo custo. No decorrer desse projeto, além 
de obter as respostas que consideramos pertinentes à hipótese levantada, ter-se-á também a 
oportunidade de avaliar as soluções de conectividade e convergência de comunicação dos 
dados, provendo conhecimentos específicos técnicos sobre a operação na qual se deve 
garantir que a informação parta remotamente e chegue até o atuador produzindo o controle 
desejado. 


