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Em andamento 

 

Otimização de projetos de automação residenciais com sistema de 
segurança integrado aos aplicativos móveis 

 
1. Resumo 

 

Visando ampliar o mercado tecnológico, fomentando a inovação por meio uma 

opção mais viável economicamente, apresentamos neste projeto uma solução 

para a automação residencial que abarca não somente a comodidade, mas 

também uma das necessidades básicas do ser humano, que é a segurança, 

principalmente a residencial. Neste sentido, desenvolveremos um dispositivo 

de fácil utilização  permitindo que qualquer pessoa possa usufrui-lo de 

maneira eficiente, acionando o sistema de segurança residência por meio de 

um aplicativo.  

 
 
2.  Introdução 

O custo de uma automação residencial é elevado principalmente aqui no 

Brasil, por conta de três fatores: a especialização da mão de obra, o preço dos 

componentes empregados no projeto, e a lei da oferta e da procura, na qual 

essa relação em face dos benefícios de uma automação residencial, 

aumentariam consideravelmente a procura dos consumidores para esse 

serviço, acarretando um alto custo, restando apenas ser uma opção para 

pessoas de alto poder aquisitivo, tornando-se um sonho distante para 

esmagadora maioria da população, justamente por desconhecerem o 

desenvolvimento e os recursos utilizados nesse tipo de projeto. No entanto 

este projeto de automação residencial aqui proposto integra um sistema de 

segurança e tem o intuito de contribuir diretamente para que os preços dos 

componentes minimizem o custo de produção e consequente a aceitação do 

consumidor final. 

 

3. Objetivos 



O objetivo deste projeto é dinamizar a automação residencial desenvolvendo 

um sistema de segurança com praticidade utilizando o arduíno UNO e um 

aplicativo de celular, com custo reduzido de modo que possa ser utilizado por 

um maior número de pessoas, principalmente aquelas de menor poder 

aquisitivo, o que dissemina também a inclusão social e digital. Este sistema 

permitirá climatizar remotamente o ambiente residencial, acionar 

eletrodomésticos, monitorar em tempo real a residência, além de outros 

benefícios. 

 
 

4. Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa exploratória com levantamento bibliográfico acerca 

do arduíno, seu funcionamento e aplicabilidade na automação residencial, além 

de um estudo sobre a utilização de aplicativos de celular para monitoramento 

remoto.  Por conseguinte, desenvolveremos o dispositivo, realizando testes 

para averiguar seu funcionamento, possíveis falhas de acionamento e melhoria 

dos códigos implantados.  

 

5. Desenvolvimento 

A plataforma de arduíno possui um código aberto e possibilita o 

desenvolvimento de protótipos. Seus componentes fundamentais são o 

hardware e o software, e sua programação utiliza a linguagem wiring e 

processing. Araújo et al (2012, p. 3) esclarece outros aspectos do arduíno: 

 
A plataforma de desenvolvimento Arduino é dito uma plataforma de 
computação física, no qual sistemas digitais ligados aos sensores e 
aos atuadores são capazes de medir variáveis no ambiente físico, 
realizar cálculos numéricos, e tomar decisões lógicas no ambiente 
computacional gerando novas variáveis no ambiente físico. 

 

 Os projetos desenvolvidos com o uso do arduíno trazem viabilidade 

econômica, técnica e funcional, com maior adaptação para os usuários. Por 

sua vez, a automação residencial integrada ao uso da rede wi-fi e dos 

aplicativos móveis para o sistema operacional Android, por exemplo, viabiliza o 

monitoramento remoto. A respeito da automação com uso de aplicativos, 

Beghini (2013, p. 1) faz um importante apontamento: 

O binômio custo-benefício foi alcançado indicando que o valor 



agregado dos benefícios aos usuários tais como: praticidade, 
segurança e simplicidade, na execução das tarefas com baixo custo 
de investimento, seja o principal estímulo para investimentos em 
melhorias na automação residencial. 

 

 

6. Resultados preliminares 

O projeto está em fase inicial, mas algumas contingências são possíveis de 

serem apontadas neste momento, tais como: estabilidade do servidor e 

problemas no acionamento, decorrentes de falhas no sinal da rede wi-fi e no 

próprio sistema Android. Novos testes serão efetuados, de modo a encontrar 

soluções, inclusive adaptar para o sistema IOS.  
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