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RESUMO 

Consiste no estudo e na aplicação de dispositivos plug and play utilizados em 

sistemas residenciais automatizados. Está sendo realizado o desenvolvimento de 

um sistema que é capaz de realizar diversas funções, como por exemplo, controlar 

lâmpadas, tomadas, portas e janelas a fim de contribuir com a qualidade de vida da 

comunidade. Este estudo sugere uma alternativa economicamente viável e de fácil 

operação ao usuário que deseja automatizar sua residência. 

INTRODUÇÃO 

A forma de viver das pessoas tem se modificado século após século, 

adequando-se as necessidades do atual momento. Prova disso é o avanço 

tecnológico: inicialmente tinha se o propósito de realizar tarefas que o homem não 

era capaz de realizar com as próprias mãos, através da utilização de maquinas a 

vapor, características da primeira revolução industrial. Logo após, na segunda 

revolução industrial, foram se construindo máquinas que realizavam as mesmas 

funções que o homem era capaz de fazer, porém com velocidade e desempenho 

melhor. Com a era do Silício, teve-se uma explosão tecnológica: os enormes 

computadores, com limitadas funções foram substituídos por equipamentos que 

cabem na palma da mão com funções e desempenho infinitamente melhor. 

As tecnologias avançaram tanto que atualmente as empresas têm investido 

fortemente em ferramentas que tornam o dia a dia das pessoas mais confortável, 

seguro e fácil. Um campo que tem ganhado importância, quando se fala em 

tecnologia é a automação residencial. Cada dia mais, pode se encontrar 

equipamentos ou sistemas que propiciem ao usuário a possibilidade de se 

automatizar a casa, ambiente de trabalho ou de lazer. E com esse avanço 

tecnológico, tornou-se quase que dispensável a contratação de técnicos e 

especialistas para a implementação de diversos equipamentos de automação 

residencial. 

Os dispositivos plug and play entram em modo de operação rapidamente ao 

serem conectados a um computador ou sistema sem a necessidade de intervenção 

do usuário, pois o computador se encarrega de realizar todas as funções a fim de 

identificar e estabelecer conexão com o dispositivo conectado. A estes tipos de 



dispositivos, capazes de entrar em operação no momento em que são conectados, é 

atribuída a definição de dispositivos plug and play. 

OBJETIVOS 

1. Verificar as opções disponíveis no mercado de produtos plug and play 

aplicados em automação residencial e analisar suas características.  

2. Apresentar o estudo de custo para possível inserção no mercado do produto 

desenvolvido como uma solução alternativa ao usuário em comparação ao 

que existe no mercado. 

3. Incentivar o estudo e utilização de dispositivos plug and play para a 

automação residencial, campo que ainda tem sido pouco explorado no Brasil. 

METODOLOGIA 

Está sendo realizado o estudo e desenvolvimento de um protótipo de 

dispositivos plug and play utilizados na automação residencial a fim de criar uma 

solução inteligente e econômica para esta área de estudo, a qual, em nosso país 

têm sido pouco explorada. Este trabalho está sendo realizado de forma 

interdisciplinar, onde o desenvolvimento do projeto é realizado por um aluno de 

engenharia elétrica e por um aluno de engenharia de computação. 

DESENVOLVIMENTO 

Deu-se início ao estudo e desenvolvimento pratico de dispositivos de controle 

residencial. Foram desenvolvidos circuitos de controle (por exemplo: controle de 

portas, janelas, lâmpadas, cortinas, etc.) em uma placa eletrônica e esta tem a 

função de estabelecer conexão entre os dispositivos e sensores dispersos em uma 

residência com o módulo de controle central. 

Os sensores devidamente disponibilizados nos circuitos individuais terão suas 

informações centralizadas em uma placa Arduino, que terá a função de um módulo 

central do sistema de automação. Compilado nesta placa Arduino haverá o código 

fonte que possibilitará a comunicação com o banco de dados via protocolos TCP/IP 

e os controles de identificação e acionamentos dos sensores. O banco de dados 

utilizado será do modelo não-relacional e tanto sua hospedagem como a 

hospedagem da interface web será realizada em um servidor local. O controle de 

segurança e as autenticações necessárias para configuração e utilização do sistema 



ficarão todas acopladas no banco de dados e no código fonte da interface web que 

será desenvolvida na tecnologia MEAN.  

RESULTADOS PRELIMINARES  

Até o presente momento, foi desenvolvido o projeto da placa de controle e do 

banco de dados. A placa de controle possui a finalidade de identificar os parâmetros 

físicos dos dispositivos plug and play instalados na residência e enviá-los para o 

banco de dados, através de uma placa Arduino. O banco de dados, por sua vez, irá 

analisar esses parâmetros e, a partir de sua configuração, e em conjunto com uma 

interface web poderá atuar na placa de controle.  
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