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1. RESUMO  

Este trabalho desenvolve um sistema de automação residencial através de acesso 

remoto.  Como ferramentas usadas no desenvolvimento estão o Arduino e o 

Netduino Plus. Pretende-se, dessa forma, analisar a possibilidade de realização do 

acesso remoto para controle de dispositivos, via internet e ethernet, usando 

dispositivos diversos. Para acessar o sistema remotamente via internet, podem ser 

usados: smartphones com sistema Android 4, notebooks, desktops, etc. Neste 

trabalho, utiliza-se o serviço YALER RELAY, que mantém o sistema disponível 

mesmo com IP dinâmico.  O sistema recebe comandos através da rede que, após 

tratamento, são convertidos e acionam dispositivos conectados em suas portas. 

Finalmente, espera-se com o resultado do trabalho, implementar e analisar a 

resposta do mesmo em relação à várias formas de acesso, além de aspectos de 

segurança, devido à possibilidade de uso indevido do sistema. 

2. INTRODUÇÃO                                                                                                            

 Este trabalho aborda a utilização de sistemas embarcados em dispositivos 

eletrônicos utilizados no cotidiano das pessoas e empresas. O foco está em 

construir um protótipo de sistema de automação residencial, acionado e verificado 

por redes internet e ethernet. Para implementação deste trabalho, é utilizada uma 

ferramenta de desenvolvimento semelhante ao Arduino, chamada Netduino Plus. 

Trata-se, da elaboração de um protótipo de software que simula uma central de 

controle instalada em uma residência, a qual pode ser acessada via rede local e 

internet, usando dispositivos móveis que utilizem a plataforma Androide v4+, 

desktops, notebooks, etc.  O software é desenvolvido na Micro-plataforma .NET e a 

linguagem de programação usada é  C#.  O sistema também implementa uma 

pagina em HTML que é carregada no browser quando o usuário faz a solicitação no 

endereço correspondente. Na pagina HTML estão disponíveis os controles que 

tornam possível ao usuário verificar e proceder às ações de controle desejadas.  

3. OBJETIVOS   

Desenvolver um protótipo com sistema embarcado em uma placa de 

hardware Nerduino Plus. Esta é usada como plataforma de desenvolvimento para 

simular automação residencial através de rede local e WEB. Com o objetivo de 



 

 

reunir condições para avaliar o protótipo alguns requisitos precisam ser validados, 

entre eles: desenvolvimento de uma interface em HTML; disponibilizar acesso local 

ao sistema; disponibilizar o acesso remoto ao sistema; utilizar a ferramenta Netduino 

Plus como plataforma de desenvolvimento; desenvolver o software de controle e 

simular o funcionamento usando o Netduino Plus  através de leds e ou relés. 

4.  METODOLOGIA 

 Para a realização deste trabalho é utilizada a revisão de literatura, além de  

periódicos, manuais de fabricantes e outros que contribuam para a realização da 

mesma. Durante a fase de desenvolvimento do sistema  são feitos testes  para 

analisar   a estabilidade do sistema quanto  a facilidade de acesso e a resposta ou 

latência do mesmo em relação aos comandos. São utilizadas no desenvolvimento do 

protótipo as ferramentas: Microplataforma .NET, Microsoft Visual Studio 2010 e 

linguagem C#. A placa de desenvolvimento Nerduino Plus é utilizada e recebe o 

software e uma infraestrutura de rede com router, internet, PC e smartphone.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Segundo Wolf (2002), sistema embarcado é como qualquer computador que é 

componente de um sistema maior e se baseia em seu próprio microprocessador. 

Com o objetivo de  ilustrar o  escopo e funcionamento do sistema, foi elaborado um 

diagrama simplificado, conforme apresentado na Figura 1. 

Diagrama simplificado do escopo do sistema 

 

Figura 1   Fonte- Autor 

 Para o desenvolvimento do software são estabelecidos os seguintes 

requisitos: O sistema deve contemplar uma forma de comunicação usando internet; 



 

 

fazer uso de serviços disponíveis que permitem o uso do sistema mesmo com ip 

dinâmico. Isso é possível com a utilização do serviço web YALER RELAY; 

disponibilizar um endereço eletrônico na internet que identifique a interface; permitir 

o acesso pela rede local; permitir o acesso remoto através da internet e permitir o 

acesso remoto através de smartfones com sistema Android. O Netduino Plus possui  

MAC e Conector RJ45 para conexão à rede.  O software nele embutido, utiliza 

recursos da plataforma .NET.  Outras bibliotecas são usadas para tornar possível o 

desenvolvimento do sistema. O software é desenvolvido na linguagem C#. 

5.  RESULTADOS PRELIMINARES                                                                                                   

Pretende-se com a realização deste protótipo criar um sistema que monitore e 

controle, via rede local e WEB, alguns dispositivos instalados em uma residência, 

facilitando a vida do usuário.  O utilizador do sistema ganha mais flexibilidade não 

sendo obrigado estar presente para acesso ao sistema. Além disso, pretende-se  

analisar a resposta do protótipo em relação a diferentes formas de acesso.  A partir 

desta análise, melhorar o desenvolvimento de sistemas agregando-lhes novos 

recursos, como conectividade e acesso remoto. Se as conclusões forem satisfatórias 

a tecnologia poderá ser empregada em outros projetos. Assim, pretende-se reduzir 

custos operacionais de uma residência ou outro local, pelo uso racional dos recursos 

disponíveis, empregando estas tecnologias e priorizando o aspecto ambiental. 
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