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RESUMO
Este trabalho tem como objeto de estudo apresentar uma solução de automação
residencial que auxilie a pessoas com mobilidade reduzida na realização de tarefas
domésticas. Elas foram diferenciadas de pessoas com necessidade específica pela
Lei 10.098 de 09 de dezembro de 2000, e abrange um grupo de pessoas que por
algum motivo, que pode ser transitório ou permanente, possuem dificuldades de
locomoção, como idosos, gestantes, obesos, pessoas de baixa estatura e pessoas
convalescentes pós-cirúrgicas. A aplicação de recursos e técnicas que visam anular
as dificuldades apresentadas por pessoas com necessidades específicas ou
mobilidade reduzida recebem no Brasil a designação de Tecnologia Assistiva. Tratase de uma pesquisa do tipo exploratória e teve como técnica a pesquisa bibliográfica
(fontes secundárias) utilizando-se de trabalhos de autores como Massola (2018),
Bersch (2018), Sonza (2013), McRoberts (2011) e Tanenbaum e Wetherall (2011) e a
pesquisa documental, baseando-se na lei nº 10.098/00 e no Decreto 3.198/99 que
buscam a promoção da acessibilidade para pessoas com necessidades específicas
ou mobilidade reduzida. Demonstrou-se que a utilização de recursos de automação
residencial podem auxiliar a pessoa com mobilidade reduzida como uma ferramenta
de Tecnologia Assistiva, no entanto o uso destes recursos ainda é muito limitado
devido, principalmente, à dificuldade de realizar a implementação de uma solução de
automação residencial, além de seu custo elevado. Assim buscou-se a criação de
uma solução modularizada e padronizada que se adaptasse às residências e que
pudesse ser facilmente instalada ou removida, verificando que estas características
possibilitariam que a solução fosse implementada com um baixo investimento
financeiro.
Palavras-Chave: automação, Tenologia Assistiva, mobilidade reduzida, ambiente
residencial
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ABSTRACT

This study aims to present a home automation solution that helps people with
reduced mobility in the accomplishment of domestic tasks. It was differentiated from
specific need by Law 10.098 of December 9, 2000, They covers a group of people
that for some reason, being transient or permanent, have difficulties of locomotion,
such as elderly, pregnant, obese, people of short stature and convalescent postsurgical patients. The application of resources and techniques that aim to eliminate
the difficulties presented by people with specific needs or reduced mobility receive in
Brazil the designation of Assistive Technology. It is an exploratory research that used
bibliographical research (secondary sources)on the works of authors such as
Massola (2018), Bersch (2018), Sonza (2013), McRoberts (2011) and Tanenbaum
and Wetherall (2011) and documentary research, based on Law 10,098 / 00 and
Decree 3,198 / 99, which seek to promote accessibility for people with specific needs
or reduced mobility. It has been demonstrated that the use of residential automation
resources can assist the person with reduced mobility as an Assistive Technology
tool, however the use of these resources is still very limited due, mainly, to the
difficulty of implementing a residential automation solution, and also to its high cost.
Thus, the aim was to create a modularized and standardized solution that would fit
the residences and that could be easily installed or removed, verifying that these
characteristics would allow the solution to be implemented with a low financial
investment.
Keywords:
environment

automation,

Assistive

Technology,

reduced

mobility,

residential
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1 INTRODUÇÃO
As dificuldades encontradas por pessoas portadoras de mobilidade reduzida são um
problema que vem recebendo muita atenção atualmente, principalmente nos
ambientes públicos (LIMA, 2009). O cotidiano doméstico destas pessoas, porém,
não é muito abordado, mas oferece muitos problemas que dificultam suas atividades
diárias e representam um grande fator de dependência de terceiros em atividades
simples, como trancar uma porta ou acender uma lâmpada (LIMA, 2009).
Muitas adaptações são realizadas nas

residências de pessoas portadoras de

mobilidade reduzida, geralmente de forma improvisada, para reduzir estes
problemas, mas o desenvolvimento de uma solução específica para esta finalidade
pode auxiliar de forma significativa para propiciar autonomia e independência a
essas pessoas em seu ambiente doméstico (BATHU PAULUS, 2017).
A

automação

residencial

apresenta

diversos

recursos

que

proporcionam

comodidade ao ambiente doméstico, porém, apesar dos avanços tecnológicos,
ainda representa uma realidade distante para a maioria das pessoas, principalmente
pela dificuldade e custos de implementação (SARTORI; MOLINA; LIMA, 2015).
A automação residencial também é utilizada como uma ferramenta de Tecnologia
Assistiva oferecendo recursos que viabilizam o controle de diversos equipamentos
permitindo que uma pessoa com mobilidade reduzida possa realizar tarefas
domésticas remotamente (MOREIRA et al. 2013).
Este trabalho propõe a criação de uma solução de automação residencial
modularizada, escalonável e que possa ser instalada ou removida sem a
necessidade de alterações significativas na residência, sem a necessidade de um
projeto exclusivo. Ao atender estes requisitos pode-se reduzir o custo de
implementação, tornando-a uma solução viável economicamente para as pessoas
com mobilidade reduzida, principalmente, as de caráter temporário.
Assim a pergunta orientadora do estudo foi no sentido de investigar se uma solução
de automação residencial modularizada, padronizada e escalonável, que possa ser
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implementada sem a necessidade de alterações significativas na residência e a um
baixo custo, pode popularizar o uso dos recursos de automação residencial por
pessoas com mobilidade reduzida na execução de tarefas domésticas.
Formulou-se como hipótese básica orientadora do estudo que a utilização de um
dispositivo de automação de tarefas domésticas controladas a partir de um aplicativo
móvel pode facilitar a realização destas tarefas por pessoas com mobilidade
reduzida.
O objetivo geral é realizar a prototipagem de um dispositivo de automação que
auxilie a realização de tarefas domésticas por pessoas com mobilidade reduzida.
Os objetivos específicos da pesquisa são determinar os componentes necessários
para comporem o protótipo de automação; proceder a programação da plataforma
de prototipagem Arduíno para realizar as tarefas de automação; desenvolver
aplicativo móvel para o controle do dispositivo prototipado; efetuar testes de
funcionamento e desempenho do protótipo e do aplicativo; verificar a viabilidade da
implantação do dispositivo.
Quanto à metodologia adotada para o estudo, trata-se de uma pesquisa do tipo
exploratória. Tem-se como técnica de pesquisa a documentação indireta, por meio
da pesquisa bibliográfica (fontes secundárias) e a pesquisa documental (fontes
primárias).
A pesquisa bibliográfica (fontes secundárias) reúne teorias sobre qualidade de vida,
mobilidade reduzida, Tecnologia Assistiva, automação residencial e tecnologias que
auxiliem no desenvolvimento da solução.
A pesquisa documental (fontes primárias) compõe-se da Lei nº 10.098 de 19 de
dezembro de 2000, do Decreto 3.298 de 20 de dezembro de 1999 e da ata da VII
Reunião do Comitê de Ajudas Técnicas.
Justifica-se o desenvolvimento deste estudo tendo-se em vista a ralidade das
pessoas com mobilidade reduzida e sua dependência para a realização de
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atividades domésticas e pela possibilidade da utilização dos recursos da automação
residencial no auxílio a estas pessoas.
Importante considerar que o alto custo e a complexidade da implementação de uma
solução de automação residencial torna a sua utilização inviável para a maioria das
pessoas com mobilidade reduzida, principalmente aquelas de caráter temporário.
Este estudo foi dividido em 8 seções para possibilitar um melhor entendimento. A
seção 1, esta introdução, apresenta a proposta e o desenvolvimento do estudo. A
seção 2 aborda conceitos acerca de qualidade de vida em suas variadas
percepções, mobilidade reduzida e sua diferenciação de necessidade específica e
Tecnologia Assistiva. A seção 3 descreve a origem e a evolução da automação até
sua implementação em ambientes residenciais. A seção 4 demonstra como os
recursos da automação residencial podem ser utilizados como ferramentas de
Tecnologia Assistiva. A seção 5 apresenta um estudo sobre tecnologias que auxiliam
na concepção e criação de protótipos e de soluções de automação residencial. A
seção 6 mostra a metodologia para o desenvolvimento dos protótipos. A seção 7
demonstra a viabilidade da criação da solução de automação residencial que auxilie
a pessoas com mobilidade reduzida na execução de atividades domésticas a um
baixo custo. A seção 8 tece as conclusões do estudo.

16
2 A TECNOLOGIA ASSISTIVA COMO FERRAMENTA PARA MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA
Esta seção tem como objetivo contextualizar a mobilidade reduzida, diferenciando-a
de necessidade específica, e os benefícios do uso da Tecnologia Assistiva na
qualidade de vida das pessoas com mobilidade reduzida.
2.1 Qualidade de Vida
A sociedade moderna busca uma forma de mensurar o grau de felicidade e bem
estar que as pessoas vivem para viabilizar estudos e investimentos que tragam
como resultado melhorias em suas vidas. Essa busca gerou um conceito que
recebeu a denominação “qualidade de vida” e tenta determinar um quantitativo para
possibilitar a comparação do nível de bem estar das pessoas divididas em diferentes
categorias sociais, econômicas ou regionais (MASSOLA, 2018).
O termo “qualidade de vida” representa um conceito subjetivo inerente à concepção
de cada indivíduo e não possui uma definição específica, influenciado por fatores
pessoais (ANDRADE et al., 2014). Massola (2018) destaca que a qualidade de vida
de um indivíduo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), depende
de uma percepção estritamente pessoal de sua “posição na vida no contexto da
cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos,
expectativas, padrões e preocupações”. E que esta percepção está relacionada a
aspectos de bem-estar físico e psicológico, o ambiente e as relações pessoais,
crenças e religiosidade e o nível de independência do indivíduo.
Para o senso comum, o conceito de “qualidade de vida” possui um entendimento
positivo, como algo bom, embora este não possa ser definido nem delimitado, e está
baseado em um contexto de inter-relação entre vários aspectos ligados ao cotidiano
das pessoas, como o acesso à saúde e ao lazer, qualidade de moradia e acesso à
bens de consumo, emprego e renda, independência e facilidade de deslocamento,
dentre outros. Quando a percepção destes aspectos possui uma conotação positiva
cria-se uma visão de bem-estar que, neste contexto, define o nível de “qualidade de
vida” da pessoa (ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2012).
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Ressalta-se que o termo “qualidade” se refere a uma característica e não tem
definição de “bom” ou “ruim”, assim a utilização do termo em situações
desfavoráveis é equivocada. Pode-se identificar esta utilização com facilidade em
propagandas e divulgações que comumente propagam a ideia de que o indivíduo
“busque ou alcance a qualidade de vida”, como se esta característica fosse definida
descrevendo que quem alcançou uma situação de bem-estar possui qualidade de
vida enquanto quem não alcançou não a possui. Este uso precipitado do termo gera
uma ideia equivocada que remete o conceito de “qualidade de vida” a um
entendimento positivo. Destaca-se que todos possuem qualidade de vida, a
diferença está no nível de positividade em que se encontra cada indivíduo.
(ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2012).
Para se mensurar a “qualidade de vida” utiliza-se, tradicionalmente, indicadores
sociais baseados em temas como nível de escolaridade, acesso a saúde, acesso a
bens de consumo, integração ao mercado de trabalho e renda individual e familiar.
(NAHAS, 2006). Embora estes indicadores, que no Brasil foram concebidos na
década de 60 e pouco evoluíram até a atualidade, não consigam determinar o grau
de “qualidade de vida” de uma pessoa, eles ainda são largamente utilizados por
caracterizarem-se como uma forma concreta de se analisar o nível de bem-estar
sob um conceito geral.
Para o desenvolvimento deste trabalho utiliza-se o termo “qualidade de vida” no
contexto onde a aplicação dos resultados alcançados pretende proporcionar uma
melhora nas condições de vida da pessoa com mobilidade reduzida, definindo assim
uma melhora em sua “qualidade de vida”. Ao se delimitar a área de abrangência do
trabalho focando sua aplicação em atender às necessidades das pessoas com
mobilidade reduzida torna-se importante analisar e destacar a definição a que se
refere o termo e as situações onde se verificam a mobilidade reduzida.
2.2 Mobilidade Reduzida
As pessoas que apresentavam alguma deficiência física durante muito tempo foram
consideradas incapazes e isoladas do convívio social. Atualmente esta realidade
está mudando e as pessoas que apresentam alguma necessidade específica, seja
ela física ou mental, estão adquirindo mais espaço e participando mais da sociedade
à qual estão inseridas (FRACARI et al., 2014).
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As pessoas que apresentam alguma necessidade por uma deficiência física ou
mental são chamadas de pessoa com necessidade específica, mas este termo é
recente. Estas pessoas já receberam a denominação de “deficiente físico ou
mental”, “portador de necessidade especial”, muitas vezes chamados apenas de
“especiais” e “portador de necessidade específica”, mas estes termos foram
abandonados por propiciarem a exclusão e o preconceito. Atualmente o termo
“pessoa com necessidade específica” é o mais aceito (NASCIMENTO et al., 2011).
Nascimento ainda destaca que este termo está:
[...] em concordância com o argumento do documento-base da Ação
TECNEP – Tecnologia, Educação, Cidadania e Profissionalização para
Pessoas com Necessidades Específicas, que entende que cada pessoa
com alguma necessidade física, emocional, cognitiva, relacionadas ou não
há uma deficiência, apresenta uma necessidade específica, que atende
unicamente ao seu caso, e não uma "necessidade especial”. (2011, p. 2)

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) as pessoas que apresentam algum
comprometimento em suas capacidades físicas, mentais ou sensoriais que
produzam algum tipo de desvantagem em relação às pessoas que não apresentam
estas características são consideradas pessoas com necessidades específicas
(SILVA et al., 2016).
Quando o Brasil criou normas e leis para atender às pessoas com necessidades
específicas criou-se também um outro grupo, formado por pessoas que não se
encaixavam nesta designação mas que também necessitavam de algum auxílio para
se locomover, para que este grupo também fosse beneficiado pelas novas leis e
normas. Estas pessoas receberam a denominação de pessoas com mobilidade
reduzida (MENDES; TIBURCIO, 2016).
As pessoas com mobilidade reduzida são aquelas que por qualquer motivo,
permanente ou temporário, apresentam dificuldades de locomoção. A Lei 10.098 de
9 de dezembro de 2000 em seu artigo 2º define:
III - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimento de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas;
IV - Pessoa com Mobilidade Reduzida: aquela que tenha, por qualquer
motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando
redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou
da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de
colo e obeso; (BRASIL, 2000)
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As pessoas com mobilidade reduzida são aquelas que apresentam uma dificuldade
de locomoção que propicia desvantagem em relação às pessoas que não a
possuem. Esta dificuldade pode interferir de uma forma negativa nas relações
sociais de quem as possua, causando uma exclusão, que às vezes pode ser
autogerada. Afinal, a mobilidade garante à pessoa a possibilidade de participar da
vida social de uma forma muito mais presente, e este fator está diretamente ligado à
realização de suas atividades rotineiras (RONCATTO, 2017).
A busca por aceitação e inclusão de pessoas com mobilidade reduzida, assim como
pessoas com necessidades específicas, é uma realidade recente e a cada dia a
acessibilidade está mais presente em todos os ambientes. Para a pessoa com
mobilidade reduzida a acessibilidade se caracteriza pela busca da eliminação de
obstáculos, incluindo a distância, que dificultem, ou imponham, seu deslocamento, e
este é um fator que garante sua independência, inclusive em seu ambiente
doméstico que, por ser um ambiente privado, recebe pouca, ou nenhuma, atenção
quando se discute a acessibilidade para esse grupo (MENDES; TIBURCIO, 2016).
As técnicas, ferramentas ou dispositivos que auxiliam a pessoa com mobilidade
reduzida ou pessoa com necessidades específicas na busca da eliminação das
desigualdades geradas por sua condição recebem, no Brasil, a designação de
“Tecnologia Assistiva”.
2.3 Tecnologia Assistiva
A tecnologia está presente em no cotidiano das pessoas e, a cada dia, os avanços
tenológicos buscam atender a demanda por conforto e praticidade em uma
sociedade cada vez mais dependente dela, a qual acredita que ela atenda às suas
carências, embora ressalta-se que a tecnologia não tem a capacidade de atender a
todas as necessidades de um pessoa (BERSCH, 2017; OLIVEIRA, 2017).
Enquanto para as pessoas que não possuem necessidades especiais a
dependência da tecnologia está associada à uma busca por conforto e comodidade
para as pessoas com necessidades específicas e para as pessoas com mobilidade
reduzida esta dependência está relacionada com a possibilidade de autonomia
(BERSCH, 2017). Embora esta afirmativa soe como contraditória, ela é coerente
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pois a autonomia buscada por elas em relação a outras pessoas. Para elas é mais
confortável e viável ter o apoio de um equipamento do que depender de outras
pessoas. Neste contexto surge o uso de dispositivos ou técnicas de “Tecnologia
Assistiva”.
O termo “Tecnologia Assistiva” ainda não tem um conceito bem definido. Este
conceito está sendo formado, mas de forma geral entende-se que ele descreve a
utilização de recursos e tecnologias que possibilitem a autonomia, a independência
e a inclusão social de pessoas com necessidades específicas e pessoas com
mobilidade reduzida de forma a possibilitar que ela se locomova ou execute
determinada tarefa, superando os obstáculos inerentes à sua condição e buscando
anular as desvantagens que sua condição impõe (CARVALHO et al. 2016;
OLIVEIRA, 2016; SONZA, 2013).
O Comitê de Ajudas Técnicas da Secretaria Especial dos Direitos Humanos criou
uma definição para o termo:
Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica
interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologia, estratégias,
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à
atividade e participação de pessoas, com deficiência, incapacidades ou
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de
vida e inclusão social. (CORDE, 2007, p. 30).

A legislação brasileira também trata do assunto. A Lei nº 10.098, em seu artigo 2º,
inciso VI define ajuda técnica como “qualquer elemento que facilite a autonomia
pessoal ou possibilite o acesso e o uso de meio físico.” (BRASIL, 2000). O Decreto
3.298 que regulamenta a Lei 7.853/89, em seu artigo 19, define ajuda técnica como:
Elementos que permitem compensar uma ou mais limitações funcionais
motoras, sensoriais ou mentais da pessoa portadora de deficiência, com o
objetivo de permitir-lhe superar as barreiras da comunicação e da
mobilidade e de possibilitar sua plena inclusão social.(BRASIL, 1999)

A tecnologia assistiva oferece diversos recursos que possibilitam à pessoa com
necessidades específicas ou pessoa com mobilidade reduzida a execução de
tarefas, que para elas seriam muito dispendiosas, de forma mais fácil
proporcionando autonomia e independência na realização de tarefas rotineiras tais
como se alimentar, cozinhar, se vestir ou se banhar, ou pode facilitar o cuidado
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quando o auxílio de outra pessoa não é totalmente suprido. Qualquer dispositivo
mecânico ou eletrônico que auxilie na realização de tarefas pode ser definido como
tecnologia assistiva (CARVALHO et al. 2016; SANTOS et al., 2017).
Para a pessoa com mobilidade reduzida a tecnologia assistiva proporciona
autonomia e independência na execução de tarefas rotineiras, aumentando a
autoestima e a sensação de bem-estar. Ela pode estimular o convívio social ao
proporcionar independência à pessoa. Como resultado há uma elevação em seu
nível de qualidade de vida (SANTOS et al., 2017). Sonza (2013, p. 199) declara que
“O propósito das Tecnologias Assistivas reside em ampliar a comunicação, a
mobilidade, o controle do ambiente, as possibilidades de aprendizado, trabalho e
integração na vida familiar, com os amigos e na sociedade em geral”.
Destaca-se que qualquer pessoa pode vivenciar uma situação de Mobilidade
Reduzida, temporária ou permanente, que dificulte sua locomoção e pode se
beneficiar do auxílio de uma Tecnologia Assistiva durante este período:
De fato, em algum momento de nossa vida poderemos ter mobilidade
reduzida, temporária ou permanente. Pessoas pequenas ou muito grandes,
as grávidas, as pessoas empurrando um carrinho de bebê ou com uma
criança no colo, outras que quebram um braço ou uma perna, os obesos, ou
ainda quando envelhecemos. Estamos sujeitos a esses e outros fatores que
podem vir a alterar nosso modo de estar e agir, refletindo na nossa
capacidade de interação com o mundo ao nosso redor. (SODRÉ; RAPOSO;
BRAIDA, 2015, p. 369)

Para que os benefícios da Tecnologia Assistiva sejam aproveitados por todos é
necessário que se garanta o acesso a ela. O maior dificultador a este acesso é o
custo elevado, que inviabiliza que a pessoa com mobilidade reduzida usufrua de
seus benefícios. Muitas tecnologias são adaptadas e utilizadas com a finalidade de
auxiliar as pessoas com necessidade específica ou com mobilidade reduzida,
tornando-se assim uma tecnologia assistiva. Alguns recursos da automação também
recebem esta utilização.
A seção 3 apresenta as definições sobre a automação, desde sua origem nas
fábricas com o objetivo de melhorar os processos e aumentar os lucros, até sua
utilização em ambientes residenciais, onde proporciona um ganho significativo de
comodidade e praticidade para os moradores.
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3 ORIGEM E EVOLUÇÃO DA AUTOMAÇÃO
Esta seção tem como objetivo apresentar os conceitos de automação, sua origem e
evolução, saindo do ambiente industrial para o residencial.
3.1 Origem da automação
A automação é um processo onde se utiliza dispositivos eletrônicos que podem
controlar seus próprios processos, de forma automática, minimizando, ou
substituindo, a necessidade da intervenção humana (GOMES, 2014; TEIXEIRA;
VISOTO; PAULISTA, 2016).
A automação consiste da utilização de máquinas capazes de tomar decisões a partir
de uma programação preexistente para substituir o trabalho manual.
Automação é o uso de comandos lógicos programáveis e de equipamentos
mecanizados para substituir as atividades manuais que envolvem tomadas
de decisão e comandos-resposta de seres humanos. Historicamente, a
mecanização [...] ajudou os humanos na realização de tarefas com
exigências físicas. A automação, porém, vai além da mecanização, pois
reduz a necessidade de requisitos sensoriais e mentais humanos, além de
otimizar a produtividade. (LAMB, 2015, p. 2)

O termo “automação” originalmente foi empregado por um engenheiro da Ford Motor
Company, na década de 1940, para descrever o uso de equipamentos mecânicos
para substituir a ação humana na tomada de decisões, substituindo a presença
humana em locais e atividades cansativas e perigosas (LAMB, 2015; SILVA et al.,
2018). É exatamente esta capacidade de simular a tomada de decisão, ao se
receber um estímulo, com base em definições pré-programadas, que difere a
automação da “mecanização”, sendo este último o termo que define a substituição
do esforço físico humano por uma máquina em trabalhos repetitivos, onde não há a
necessidade de tomadas de decisão.
Para que as tomadas de decisão ocorram no processo automatizado, estes são
divididos em funções específicas para cada atividade. Estas funções são
armazenadas e processadas por um controlador lógico programável (CLP) que, a
partir de informações recebidas de sensores, processa estas informações e produz
uma resposta que identifica a atividade a ser realizada pelos equipamentos. Ao CLP
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também é atribuída a função de controlar a realização da atividade e identificar as
possíveis falhas que ocorram (SILVA, 2017).
O CLP possui o funcionamento semelhante ao de um computador pessoal
convencional, é equipado com um ou mais processadores e com módulos de
memória de acesso randômico (RAM). Porém, o CLP possui uma maior velocidade
de processamento que um computador pessoal pelo fato de que o software que ele
executa foi desenvolvido especificamente para ele e para sua atividade e por ser
concebido para utilização em meio industrial possui uma maior robustez em
comparação com um computador pessoal (MACHADO NETO, 2014).
O aumento da concorrência e da competitividade das empresas, do nível de
exigência de qualidade e preço baixo aos clientes e a procura por redução de custos
de produção e aumento de lucros, principalmente nas últimas décadas, tem levado
as empresas a utilizar dos benefícios oferecidos pela tecnologia da informação para
se adequarem a esta nova realidade de mercado (SILVEIRA JUNIOR, 2016). Para
Machado Neto (2014, p. 1) “a prioridade de qualquer empresa no mundo é a
redução de custos, tendo em vista a alta concorrência e competitividade do
mercado”, e, para alcançá-la, elas precisam se adaptar e evoluir para ganhar mais
mercado, sobreviver à concorrência e gerar lucro.
O estudo dos conceitos de automação industrial se faz necessário cada vez
mais nas empresas preocupadas em melhorar a sua produtividade,
influenciando diretamente na redução dos custos produtivos. Como as
tecnologias relacionadas a robótica industrial estão mais acessíveis, a sua
utilização adequada faz o processo adquirir melhor qualidade e maior
flexibilidade, adquirindo agilidade de reposta às necessidades de mercado.
(SILVA et al., 2018, p. 4159)

A evolução da tecnologia da informação, com o advento dos computadores e
processadores utilizando transistores em substituição às válvulas, propiciou uma
evolução em vários setores, entre eles o da automação. A evolução das máquinas
na indústria, com a utilização de máquinas independentes, os robôs, reduzem
drasticamente a necessidade do trabalho humano. A partir da década de 1970 várias
empresas se formaram com foco na criação e implementação da automação
(GOMES, 2014; LAMB, 2015).
Este novo nicho de mercado cresceu exponencialmente com a utilização dos
microprocessadores que a cada dia se tornaram menores, mais rápidos, eficientes e

24
mais baratos, possibilitando a utilização da automação nos mais diversos setores.
Atualmente pode-se encontrar o uso da automação em todos os meios, desde as
grandes indústrias, no setor agropecuário e até mesmo dentro das residências.
A automação permite que tarefas repetitivas possam ser realizadas e controladas
automaticamente, e isto possibilita um aumento na qualidade e velocidade de sua
realização por máquinas, em comparação com o trabalho humano, resultando em
mais produtividade e aproveitamento dos recursos (MACHADO NETO, 2014).
Embora presente em quase todos os ambientes ainda existem tarefas que não
podem ser automatizadas ou onde o custo da automação é tão alto que se torna
mais vantajoso continuar com o trabalho humano. A pesquisa e desenvolvimento dos
sistemas também possuem um custo elevado e dificilmente previsíveis. Em alguns
casos a relação entre o custo de produção de um determinado produto ou da
realização de um serviço e o custo estimado da pesquisa e desenvolvimento de
sistemas de automação para estes processos é tão desproporcional que
desestimula qualquer investimento em sua realização (LAMB, 2015). Outro ponto
negativo da automação é a redução dos postos de trabalho, o que afeta diretamente
a oferta de empregos, além de exigir cada vez mais a capacitação e especialização
do trabalhador. (TEIXEIRA; VISOTO; PAULISTA, 2016).
3.2 Automação industrial
Com a revolução industrial, que iniciou na Inglaterra, deu-se a origem das fábricas,
que no início eram locais, geralmente edificações, onde trabalhadores se reuniam
para produzir um determinado produto. A evolução da mecanização permitiu que o
trabalho braçal fosse aos poucos substituído pela utilização de máquinas que
realizavam o mesmo trabalho com muito mais eficiência e menos custo aumentando
significativamente o lucro proveniente da produção (LAMB, 2015). Este aumento
incentivou os investimentos em pesquisa que proporcionaram o surgimento da
automação.
No início do século XX o industrial Henry Ford implantou em sua fábrica de
automóveis o conceito de produção em massa com a divisão das atividades de
produção e especialização do trabalho. Este modelo de produção, que ficou
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conhecido como “Fordismo”, reduziu drasticamente o tempo, o custo e as falhas de
produção, aumentando a capacidade de produção de sua fábrica e se espalhou para
os diversos setores industriais, onde a modernização das linhas de produção
aumentou a capacidade e a eficiência das fábricas (LAMB, 2015; SILVEIRA JUNIOR,
2016).
A automação possibilita a redução dos custos de todo um sistema produtivo,
e consequentemente o aumento dos lucros. Sua implantação pode trazer
consigo aumento nos investimentos iniciais e na manutenção, já que
necessita de mão de obra especializada. Contudo, esses gastos serão
compensados pela garantia de qualidade de uma produção mais
homogênea e segura. (SILVA, 2017, p. 13)

A indústria se beneficiou, com a evolução das tecnologias da informação e dos
dispositivos eletrônicos, com o desenvolvimento da automação industrial. Ela aplica
os conhecimentos desenvolvidos pela tecnologia na criação de dispositivos e
sistemas que possuem a capacidade de controlar equipamentos nos processos
industriais, substituindo o trabalho manual e permitindo o aprimoramento do
processo (SCOTTI, 2015). Teixeira, Visoto e Paulista (2016, p. 1) respaldam este
conceito:
Com o decorrer dos anos, a automação industrial sofreu diversas
modificações devido ao surgimento de novos problemas mais complexos.
Seu campo de atuação foi ampliado e vem evoluindo constantemente
conforme o aparecimento de novos processos, desde os primeiros sistemas
automatizados e mecanizados até a tecnologia atual, como a
microeletrônica. Com isso, houve-se a necessidade de informação em todos
os campos, levando os sistemas de automação a lidar com suas
quantidades relevantes.

Os avanços adquiridos pelo uso da automação industrial são evidentes e
ultrapassaram os limites das fábricas. Podem-se ver atualmente o uso e os
benefícios da automação em diversos setores diferentes da sociedade, tendo
inclusive o seu uso em ambientes residenciais.
3.3 Automação residencial
A aplicação da automação em ambientes residenciais é um dos ramos da
automação que experimenta um crescimento significativo nos últimos anos. Ela
consiste no uso de dispositivos e sistemas que podem se comunicar entre si e que
seguem uma programação ou obedecem aos comandos do morador e realizam
tarefas de forma automática, as quais antes dependiam de esforço físico, com a
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finalidade de proporcionar conforto e bem estar em busca de uma melhoria da
qualidade de vida (SARTORI; MOLINA; LIMA, 2015).
A automação residencial não é uma área recente de pesquisa. Seus primórdios
remontam aos anos 1970, inicialmente no Estados Unidos, onde as primeiras casas
automatizadas foram concebidas e ficaram conhecidas como Smart Houses ou
Intelligent Houses. Porém seu alto custo de desenvolvimento e dificuldade de
implementação as tornaram um artigo de luxo ou obras de ficção científica
(MOREIRA et al., 2013; SILVA, 2014).
A evolução tecnológica, que propiciou o avanço no desenvolvimento de dispositivos
eletrônicos, aumentando significativamente suas capacidades de armazenamento,
processamento e troca de informações, ao mesmo tempo que reduziu seus custos
de produção, permitiu que as “casas inteligentes” deixassem de ser consideradas
excentricidades ou sonhos e passassem a uma realidade possível.
Apesar de não ser recente, a automação residencial ainda está fora do alcance da
grande maioria das pessoas, mas devido ao contato, a cada dia mais intenso, que
as pessoas estão tendo com a tecnologia e a possibilidade de criar ambientes mais
seguros e principalmente mais cômodos, a demanda pelas soluções de automação
residencial está crescendo significativamente (MOREIRA et al. 2013).
O princípio da automação residencial consiste na interligação de diversos
dispositivos, permitindo a comunicação e o controle a distância e/ou automatizado,
reduzindo o esforço físico e aumentando a comodidade do ambiente ao controlar
aparelhos como ventiladores e condicionadores de ar assim como sistemas de
segurança (SARTORI; MOLINA; LIMA, 2015).
Atualmente sua aplicação está ligada a fatores que exercem influência direta na
rotina diária das pessoas (MOREIRA et al., 2013) como bem explicado em:
A cada dia que passa, a automação residencial vem facilitando e
melhorando a vida das pessoas, ainda mais com o surgimento de novas
tecnologias que facilitam a instalação destes sistemas e diminuem o seu
custo. Para muitos, a automação residencial é considerada como um status
de modernidade, e promovê-la através de dispositivos que pessoas
possuem, a torna ainda mais atrativa. (FERNANDES; BARBOSA;
CARDOSO, 2015, p. 2)

27
O conceito de casa inteligente como uma alternativa que possibilite o aumento do
bem estar, propiciando mais qualidade de vida, está aumentando a demanda por
estas soluções, porém, a falta de padronização de equipamentos, e o baixo
interesse das empresas em investir nesta área acabam resultando num custo de
implantação que inviabiliza a automação residencial para a maioria das pessoas
(TEIXEIRA; VISOTO; PAULISTA, 2016).
Uma preocupação recorrente da tecnologia tem sido o desenvolvimento de
sistemas inteligentes e automatizados com o intuito de facilitar a vida das
pessoas. E, nesse contexto, há cada vez mais projetos que buscam trazer
essa automação para dentro de suas casas. (CARDOSO, 2014, p. 71)

O objetivo da automação não é criar uma casa robotizada, mas permitir que
equipamentos elétricos e eletrônicos sejam controlados remotamente, mas isso não
significa que sua utilização seja limitada. São as funções que podem ser
automatizadas em uma residência onde, com o uso de um controle remoto ou de um
smartfone, é possível controlar diversos equipamentos elétricos e eletrônicos como
lâmpadas, televisores, aparelhos de som, ventiladores, chuveiros, além de controlar
sistemas de segurança e a abertura e trancamento de portas e portões (ALVES,
2015, WANZELER; FÜLBER; MERLIN, 2016).
Este nicho de mercado, que ainda é ignorado pela maioria das empresas, está
crescendo, mas esbarra na falta de oferta de produtos e soluções que se encaixem
dentro do poder aquisitivo da maioria das pessoas, impedindo que estas usufruam
dos benefícios proporcionados pela automação (BOTKE, 2014).
Os projetos de automação residencial atualmente são exclusivos e destinados a
uma única aplicação. Esta exclusividade reflete em um elevado custo de
desenvolvimento e implementação da solução. A padronização dos produtos pode
gerar uma redução de custo que popularize a automação residencial (SILVA, 2016).
A evolução dos componentes permite também a divisão desta automação em
módulos padronizados, o que permitiria que a automação não necessitasse mais de
um projeto exclusivo para cada residência, apenas bastando selecionar os módulos
que atendessem a demanda de cada caso, reduzindo ainda mais o custo de
implementação (CARDOSO, 2014; SILVA, 2014).
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Evidencia-se que a automação residencial é um nicho de mercado com grande
potencial de crescimento, principalmente pela redução dos custos dos equipamentos
e componentes eletrônicos utilizados o que poderia derrubar o maior entrave
existente ante a popularização da automação residencial que é o elevado custo de
sua implementação. Este custo elevado também se configura como uma barreira
para que a automação seja utilizada como ferramenta de Tecnologia Assistiva para
auxílio à pessoa com mobilidade reduzida.
A seção 4 apresenta os conceitos referentes à utilização dos recursos de automação
residencial com a finalidade de auxiliar a pessoas com necessidades específicas ou
com mobilidade reduzida, sendo considerados, por sua utilização, com ferramentas
de Tecnologia Assistiva.
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4 AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL COMO TECNOLOGIA ASSISTIVA
Esta seção tem como objetivo conceituar a utilização da automação residencial
como uma Tecnologia Assistiva e os benefícios gerados para a pessoa com
mobilidade reduzia por esta utilização.
4.1 A utilização dos recursos da automação residencial como ferramentas de
Tecnologia Assistiva
O ambiente residencial pode oferecer muitos desafios para a pessoa com
mobilidade reduzida ao impor barreiras que dificultam a locomoção e distâncias a
serem superadas. Estas barreiras desencorajam, ou até impossibilitam, o acesso.
Embora estas barreiras pareçam irrelevantes para uma pessoa que não apresenta
dificuldades. Um pequeno degrau, por exemplo, pode representar uma barreira
quase intransponível para um idoso ou uma gestante.
Ao se construir uma residência os responsáveis pelo projeto e execução da obra se
preocupam com o orçamento e a aparência do ambiente, deixando para um
segundo plano a acessibilidade. Em geral as residências são construídas para
pessoas que não apresentam dificuldades de locomoção forçando aquelas que, por
qualquer motivo, tenham estas dificuldades a dispensar muito mais energia e
esforço para se locomoverem nestes ambientes (CAMBIAGHI; MAUCH, 2017).
Estes ambientes possuem dificultadores para a convivência de pessoas com
mobilidade reduzida que geralmente passam despercebidos à maioria das pessoas,
como janelas e interruptores altos, portas estreitas, degraus entre ambientes, pisos
escorregadios, que são verdadeiras barreiras para um cadeirante, um idoso ou uma
gestante (SODRÉ; RAPOSO; BRAIDA, 2015). Estes problemas produzem, para as
pessoas com mobilidade reduzida, uma dependência de outras pessoas para a
realização de tarefas relativamente simples como a abertura de uma janela, o
acendimento de uma lâmpada ou a acionamento de um eletrodoméstico. E esta
dependência desestimula a busca pelo conforto tentando evitar que se dê trabalho a
outra pessoa, produzindo um isolamento social (CAMBIAGHI; MAUCH, 2017).
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O planejamento e a construção de moradias acessíveis é uma crescente no
mercado atual, já que existe uma demanda por estas moradias e existem leis e
normas no Brasil que “obrigam” a utilização de recursos de acessibilidade na
construção de moradias. Porém estas normas só são seguidas por construtoras que
trabalham em empreendimentos de médio e grande portes. As casas mais antigas e
aquelas construídas por pessoas físicas ou pequenas empresas dificilmente se
adéquam a estas questões. Esta realidade gera uma necessidade de adaptações
nas residências das pessoas com mobilidade reduzida, que muitas vezes são
desestimuladas pelo alto custo de execução (LIMA, 2011).
A adaptação dos ambientes residenciais pode oferecer conforto, comodidade e
independência à pessoa com mobilidade reduzida. A automação residencial pode
oferecer uma solução de adaptação que pode oferecer à pessoa com mobilidade
reduzida estes benefícios sem a necessidade de grandes alterações no ambiente
reduzindo o seu custo de implementação (LIMA, 2011). Existem várias formas de se
utilizar a automação residencial como uma Tecnologia Assistiva conforme descrito
por Carvalho et al. (2016, p. 67):
Através de um controle remoto as pessoas com limitações motoras, podem
ligar, desligar e ajustar aparelhos eletroeletrônicos como a luz, o som,
televisores, ventiladores, executar a abertura e fechamento de portas e
janelas, receber e fazer chamadas telefônicas, acionar sistemas de
segurança, entre outros, localizados em seu quarto, sala, escritório, casa e
arredores. O controle remoto pode ser acionado de forma direta ou indireta
e neste caso, um sistema de varredura é disparado e a seleção do
aparelho, bem como a determinação de que seja ativado, se dará por
acionadores (localizados em qualquer parte do corpo) que podem ser de
pressão, de tração, de sopro, de piscar de olhos, por comando de voz etc.

Percebe-se os benefícios que os recursos da automação residencial podem oferecer
para garantir autonomia e melhoria de qualidade de vida para qualquer pessoa, de
modo especial para a pessoa com mobilidade reduzida, ao reduzir desigualdades na
execução de atividades domésticas rotineiras (MARTINS; MARTINS, 2015). Para a
pessoa idosa estas adaptações podem oferecer ainda um ganho de segurança por
possibilitar uma redução nos riscos de acidentes domésticos (PANET; ARAÚJO,
2016).
Com a possibilidade de ganho em comodidade, conforto, acessibilidade e segurança
e redução de desigualdades e barreiras de acesso, a automação residencial se
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mostra como uma ferramenta viável para a melhoria do ambiente residencial para a
pessoa com mobilidade reduzida (MARTINS; MARTINS, 2015; CAMBIAGHI;
MAUCH, 2017). Uma redução dos custos de implementação de soluções de
automação residencial, que é um dos maiores dificultadores de sua popularização,
pode tornar este recurso mais acessível, beneficiando as pessoas com mobilidade
reduzida, proporcionando acessibilidade na execução de tarefas rotineiras no
ambiente doméstico.
A seção 5 apresenta o estudo e a definição das tecnologias utilizadas na concepção
e no desenvolvimento dos protótipos.
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5 TECNOLOGIAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO
Esta seção apresenta o estudo das tecnologias disponíveis comumente utilizadas na
automação residencial, apontando suas vantagens e desvantagens com relação à
proposta inicial de se criar uma solução de automação residencial de baixo custo e
fácil implementação.
5.1 Arduíno
O Arduíno é uma plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto, criada
com o objetivo de facilitar a aprendizagem de eletrônica, sendo baseada em
hardwares e softwares fáceis de utilizar. Sua utilização, porém, foi muito além das
salas de aula e hoje é uma das principais plataformas de desenvolvimento de
protótipos existentes.
O conceito Arduíno surgiu na Itália no ano de 2005, foi desenvolvido por Massimo
Banzi e David Cuartielles, com o objetivo de criar um dispositivo para controlar
projetos e protótipos construídos, com menor custo que outras plataformas
disponíveis no mercado. A plataforma Arduíno é do tipo open source e baseada em
hardware e software destinado as áreas de automação e robótica. (MONK, 2017;
SILVA et al., 2014)
O Arduíno possui um microcontrolador que é responsável pelo processamento e
controle da placa e pela leitura e envio de sinais para os dispositivos conectados a
ela. Este microcontrolador possui um processador e memória RAM, responsáveis
pelo processamento, e memória flash, que armazena os códigos dos programas. A
placa Arduíno possui ainda alguns pinos de entrada/saída que permitem a ligação
com outros componentes. A quantidade de pinos varia conforme o modelo da placa
Arduíno (MONK, 2017).
O conceito se expandiu e muitos modelos foram desenvolvidos. Dentre eles
destacam-se o Arduíno Mega, o Arduíno Mini e o Arduíno Uno. O Arduíno Mega
possui um maior número de conexões, permitindo o controle de um maior número de
dispositivos. o Arduíno mini possui dimensões reduzidas. E o Arduíno Uno, que foi
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utilizado nesta pesquisa por ser um modelo intermediário, apresenta uma
quantidade razoável de conexões, um custo relativamente baixo, dimensões
reduzidas e baixo consumo de energia. O Arduíno Uno é equipado com o
microcontrolador ATmega328, de 16MHz de clock, 2KB de memória RAM, 32KB de
memória flash, possui 14 pinos de Entrada/Saída digitais e 6 pinos de Entrada
analógicos (MCROBERTS, 2011). Este modelo é demonstrado na figura 1.
Figura 1: Arduíno Uno.

Fonte:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ArduínoUno_R3_Front_450px.jpg. <acesso em
07/04/18>

Um Arduíno pode ser considerado um computador de pequeno porte conforme a
definição prática dada por McRoberts (2011, p. 22):
Em termos práticos, um Arduíno é um pequeno computador que você pode
programar para processar entradas e saídas entre o dispositivo e os
componentes externos conectados a ele. O Arduíno é o que chamamos de
plataforma de computação física ou embarcada, ou seja, um sistema que
pode interagir com seu ambiente por meio de hardware e software.

A plataforma Arduíno permite o controle de dispositivos físicos e lógicos, tais como
motores, sensores, relés, dispositivos de comunicação, dentre outros, a partir de
comandos recebidos ou pré-programados através de uma interface de programação
e da utilização de um microcontrolador (MOREIRA, et al., 2013).
O Arduíno possui uma variada gama de componentes extensivos, denominados
Shields, que lhe adicionam diversas funcionalidades como o controle de motores,
através do Shield Motor, acesso à rede, através do Shield Ethernet ou Wi-Fi, e
conexão direta com outro equipamento, com o Shield Bluetooth (MONK, 2017).
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5.1.1 Módulo Bluetooth
Bluetooth é uma tecnologia de comunicação entre dispositivos cuja ideia foi
concebida em 1994 por um grupo de empresas que buscavam um forma de
conectar telefones móveis sem o uso de fios. A ideia expandiu e a tecnologia
Bluetooth passou a ser implementada em outros equipamentos como computadores
e seus acessórios (TANENBAUM; WETHERALL, 2011);
A primeira versão do Bluetooth, que recebeu este nome em homenagem ao rei
viking Harald Blaatand “Bluetooth” II que conquistou a Dinamarca e a Noruega,
“conectando” os dois países, chamada de Bluetooth 1.0 foi lançada em 1999. Ele
passou a ser implantado em vários dispositivos eletrônicos, que, com o uso desta
tecnologia, podem se “encontrar” e “conversar” criando uma rede ponto a ponto que
recebe o nome de emparelhamento (TANENBAUM; WETHERALL, 2011).
Para que o Arduíno possa utilizar o padrão de comunicação Bluetooth se faz
necessário o uso de um módulo Bluetooth, figura 2, que se conecta ao Arduíno
através da conexão de sua pinagem. O módulo possui quatro pinos, sendo dois para
alimentação (5 volts) e dois para comunicação (MELLO, 2016).
Figura 2: Módulo bluetooth.

Fonte: https://www.robocore.net/loja/produtos/modulo-bluetooth-hc-05.html. Acesso em 07/04/18.

O Bluetooth possui a vantagem de oferecer uma forma de conexão direta, sem fio,
entre dois dispositivos, permitindo a troca de informações utilizando componentes de
baixo custo e com pouco consumo de energia.
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Dentre as desvantagens destaca-se a distância máxima que o bluetooth pode
alcançar, que se limitava a dez metros em sua versão 1.0. Este limite persistiu nas
versões 2.x e 3.x. A busca no aumento da distância de cobertura iniciou-se na
versão 4.0 e suas derivadas, onde alcançou-se uma cobertura de até sessenta
metros. E a versão 5.0, em testes, alcançou duzentos e quarenta metros
(NEGREIROS, 2017).
A outra principal desvantagem da tecnologia bluetooth é o limite de dispositivos
conectados. Até as versões 4.x apenas dois dispositivos podiam se conectar e se
comunicar. A versão 5.0 permite a conexão de vários dispositivos através de uma
“rede” onde os dispositivos podem se comunicar com vários outros em um formato
semelhante à rede peer-to-peer (ponto-a-ponto) (NEGREIROS, 2017).
Embora a tecnologia bluetooth tenha superado suas barreiras em suas últimas
versões, dispositivos que possuam esta tecnologia ainda não são populares pois
apresentam valores de aquisição mais altos, o que poderia inviabilizar a proposta
desse trabalho de uma solução de baixo custo.
5.1.2 Módulo Wi-Fi
Atualmente o uso de redes sem fio, principalmente com a tecnologia IEEE 802.11i
que ficou conhecida como Wi-Fi, é muito comum em empresas e residências por
oferecer a liberdade de locomoção ao se utilizar equipamentos móveis como
celulares, notebooks e tablets. Sua utilização também é muito comum em
computadores do tipo Desktop, televisores e outros equipamentos eletroeletrônicos
de uso doméstico. A facilidade e simplicidade de instalação e configuração, uma vez
que dispensa a instalação de fios para conectar estes equipamentos favoreceu esta
popularização (TANENBAUM; WETHERALL, 2011).
Tanenbaum e Wetherall (2011) explicam que a tecnologia Wi-Fi utiliza o padrão IEEE
802.11, que possui as subcategorias b, g e n, para a comunicação entre os
dispositivos. Cada dispositivo que pretende-se conectar à rede deve possuir uma
antena e uma placa de rádio modem que possibilitam o envio e o recebimento de
sinais em ondas de rádio.
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As LANs sem fio são muito populares atualmente, especialmente nas
residências, prédios de escritórios mais antigos e outros lugares onde a
instalação de cabos é muito trabalhosa. Nesses sistemas, cada computador
tem um rádio modem e uma antena, que ele usa para se comunicar com
outros computadores. Quase sempre, cada computador fala com um
dispositivo[...]. Esse dispositivo, chamado ponto de acesso (AP - Access
Point), roteador sem fio ou estação-base, repassa os pacotes entre os
computadores sem fio e também entre eles e a Internet.(TANENBAUM;
WETHERALL, 2011, p. 12)

Em geral estas conexões são criadas entre o dispositivo e um concentrador de rede,
que é um aparelho que centraliza e administra a comunicação Wi-Fi em uma rede
local, além de possibilitar a ligação desta rede à outra ou à internet. O concentrador
mais comum é o access point (AP), ou ponto de acesso (TANENBAUM;
WETHERALL, 2011).
Para que o Arduíno tenha acesso à uma rede Wi-Fi faz-se necessário a utilização de
um módulo Wi-Fi para possibilitar a comunicação entre o Arduíno e os outros
dispositivos conectados à rede(figura 3).
Figura 3: Módulo Wi-Fi.

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WiFi_Shield_for_Arduíno.jpg. Acesso em 08/04/18.

5.1.3 Módulo Ethernet
A tecnologia Ethernet de conexão entre dispositivos, que é a mais utilizada
atualmente, foi desenvolvida por Bob Metcalfe à partir do trabalho de Abranson, para
interligar os equipamentos desenvolvidos pela Xerox, que mais tarde seriam
denominados Personal Computers (PC), ou computadores pessoais. As empresas
DEC, Intel e Xerox se uniram e criaram o padrão Ethernet chamado DIX, que em
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1983 passou a ser chamado IEE 802.3 (TANENBAUM; WETHERALL, 2011).
Este padrão utiliza cabos para conexão entre os equipamentos. No início eram
utilizados cabos coaxiais que permitiam uma velocidade de comunicação de até dez
Megabits por segundo (10Mbs), que depois foram substituídos pelo cabo UTP que
se encontra na categoria (versão) 6. Atualmente uma conexão Ethernet utilizando
um cabo UTP cat. 6 pode atingir uma velocidade de 10 Gigabits por segundo
(10Gbs), ou seja mil vezes mais rápido do que um cabo coaxial pode alcançar
(TANENBAUM; WETHERALL, 2011).
O módulo Ethernet é uma extensão para Arduíno que possibilita e gerencia a
conexão da placa com uma rede cabeada, geralmente utilizando o protocolo TCP/IP.
Assim como a maioria dos módulos disponíveis no mercado o Arduíno possui uma
biblioteca específica que possibilita a operacionalização do módulo (BOTKE, 2014).
Assim como nos casos das redes Wi-Fi e Bluetooth, o Arduíno utiliza um módulo
Ethernet para se conectar à uma rede Ethernet (figura 4).
Figura 4: Módulo Etherneth.

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arduíno_Ethernet_Shield.jpg. Acesso em 08/04/18

5.2 Microcontrolador ESP8266
O microcontrolador ESP8266 é um dispositivo, lançado recentemente, utilizado
principalmente em projetos de automação. Ele possui como principal característica o
uso da tecnologia de comunicação Wi-Fi com um módulo integrado. O seu custo é
baixo em comparação a outros dispositivos utilizados para o mesmo fim tais como o
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Arduíno e o Raspberry Pi (OLIVEIRA, 2017).
O microcontrolador ESP8266 possui diversos modelos disponíveis, dentre eles
destaca-se, para a realização deste trabalho, o modelo ESP-12e NodeMCU, que
possui a característica de permitir a sua programação utilizando a mesma interface
que o Arduíno disponibiliza (OLIVEIRA, 2017).
A utilização do microcontrolador ESP8266 ESP-12e NodeMCU permite o
desenvolvimento de soluções de automação e controle em substituição ao Arduíno
ou Raspberry Pi. Embora seja muito mais limitado, ele atende a demandas onde o
controle seja limitado a poucos módulos.
5.3 MIT App Inventor
O MIT App Inventor é um ambiente de desenvolvimento de aplicativos para
dispositivos móveis que utilizam o sistema operacional Android, que é o sistema
operacional para dispositivos móveis mais utilizado no mundo. Ele é mantido pelo
Massachusetts Institute of Technology (MIT) com o apoio da Google (GOMES;
MELO, 2013).
O MIT App Inventor oferece uma forma prática e rápida de desenvolvimento de
aplicativos oferecendo um ambiente de desenvolvimento de telas que simplifica sua
criação (figura 5).
Figura 5: Tela de Design de Telas.

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Mit_app_inventor_2_beta3.png. Acesso
em 14 de abril de 2018.
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A codificação é realizada por blocos, o que simplifica a programação mesmo para
quem não tem prática em programação (figura 6).
Figura 6: Tela de Blocos (Programação).

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/my/4/43/AI2_blocks.png. Acesso em 14 de abril de
2018.

Embora possua uma interface simplificada, o MIT App Inventor oferece recursos que
permitem o desenvolvimento de aplicações completas e que explorem todas as
possibilidades oferecidas pelos dispositivos atuais. Pode-se explorar variados
recursos dos dispositivos tais como o acelerômetro, para indicar a mudança de
posição do dispositivo, o Sistema de Posicionamento Global (GPS), que permite a
localização com uma precisão de poucos metros, as conexões de rede Bluetooth e
Wi-Fi, que permitem a comunicação entre dispositivos, a câmera e o reconhecimento
de imagens ou rostos e a tela sensível ao toque (GOMES; MELO, 2013; FINIZOLA,
et al. 2014).
A seção 6 apresenta o acompanhamento do desenvolvimento dos protótipos da
solução, definindo as atividades a serem automatizadas, os componentes a serem
utilizados, a programação dos módulos e a criação do aplicativo de controle e a
montagem e testes dos protótipos.
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6 MATERIAIS E MÉTODOS
Esta seção apresenta o levantamento dos componentes necessários para a
realização deste estudo, bem como o desenvolvimento dos módulos e suas
programações.
6.1 Definição dos objetivos
Este estudo busca a concepção e a prototipação de uma solução de automação
residencial com foco específico na automação de atividades domésticas para
propiciar a sua execução por pessoas com mobilidade reduzida, cujas causas de
redução de mobilidade sejam temporárias. Entretanto esta solução pode ser
utilizada por pessoas com mobilidade reduzida de caráter permanente ou por
pessoas com necessidades específicas, com a finalidade de propiciar autonomia e
independência, ou mesmo por qualquer pessoa com foco em comodidade.
Ao se definir o foco partiu-se para o levantamento das informações necessárias para
delimitar a abrangência do trabalho. O referencial teórico selecionado mostrou que a
automação residencial é uma realidade atual e que o seu uso como Tecnologia
Assistiva já é conhecido. Mostrou-se também que as soluções de automação
residencial não têm uma grande utilização com esta finalidade e que as principais
causas são a falta de padronização, a exclusividade dos projetos, a necessidade de
adaptações ou reformas nas residências para receberem a automação e a
dificuldade de instalação e de remoção destas soluções. Diante destas
características há uma elevação dos custos destas soluções, que tornam sua
utilização inviável para a maioria das pessoas que mais necessitam.
Ao se trabalhar com um grupo mais específico, formado por pessoas com
mobilidade reduzida de caráter temporário, este custo se torna ainda mais
impeditivo, pois a relação entre o custo e os benefícios oferecidos é desmotivadora.
Ao se considerar este grupo, onde a causa da redução de mobilidade é temporária,
não se pode

esperar que exista a disposição para um alto investimento na

realização de adaptações ou reformas nas residências.
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Diante da realidade exposta o estudo busca a construção de uma solução de
automação residencial que seja padronizada, modular e de fácil instalação e
remoção. Espera-se gerar um aumento do interesse das empresas em sua produção
e comercialização. A modularidade e a facilidade de instalação e remoção permitem
que ela se adéque às necessidades do usuário, podendo ser expandida ou reduzida,
sem a necessidade de adequações ou alterações nas residências, permitindo a
transferência para outro ambiente. Ao se reunir estas características pode-se
atender ao principal requisito que é o baixo custo, popularizando a solução,
tornando-a viável para quem dela necessitar.
6.2 Definição dos módulos a serem desenvolvidos
A modularização da solução viabilizou a criação de protótipos independentes que
atendessem a uma necessidade determinada. Ao iniciar a concepção dos protótipos
buscou-se definir quais tarefas domésticas poderiam e deveriam ser automatizadas.
Esta pesquisa baseou-se em trabalhos correlatos, tais como os de Bersch (2008),
Garcia e Galvão Filho (2012), Silva (2013), Cardoso (2014), Botke (2014), Lamb
(2015), Silva (2016) e Roncatto et al. (2017), divididos em quatro grupos:
O primeiro grupo foi composto por trabalhos relacionados à automação residencial,
como Silva (2014) e Paulus et al. (2017). Nesta pesquisa pudemos verificar as
possibilidades e as dificuldades que seriam encontradas no desenvolvimento deste
trabalho.
O segundo grupo foi composto por trabalhos relacionados à mobilidade reduzida e
às necessidades específicas, tais como Silva et al. (2016) e Mendes e Tiburcio
(2016). Nesta pesquisa pôde-se criar uma visão acerca dos desafios enfrentados por
estas pessoas em suas atividades cotidianas, suas dependências de terceiros e
seus anseios de autonomia e independência.
O terceiro grupo foi composto por trabalhos relacionados à Tecnologia Assistiva,
como Silva (2011) e Rodrigues e Alves (2013). Nesta pesquisa pôde-se analisar
como o uso de dispositivos físicos ou eletrônicos podem auxiliar as pessoas que
possuem alguma deficiência permanente ou temporária. Outro ponto examinado foi
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da aceitação destes dispositivos pelas pessoas, e as dificuldades encontradas no
desenvolvimento por pesquisadores e na aquisição dos dispositivos pelas pessoas
que necessitam.
O quarto grupo foi composto por trabalhos relacionados às novas tecnologias
utilizadas no desenvolvimento de sistemas de automação residencial, como Mello
(2016) e Monk (2017). Nesta pesquisa buscou-se o levantamento de novos
dispositivos e práticas que possibilitariam o desenvolvimento dos módulos do
protótipo de forma a atenderem as necessidades de funcionalidade, eficácia e baixo
custo.
Durante a realização da pesquisa buscou-se verificar quais atividades domésticas
representariam um desafio para a pessoa com mobilidade reduzida, e quais destas
atividades poderiam receber um sistema de automação que facilitasse a sua
execução.
As atividades domésticas escolhidas para serem automatizadas foram o controle de
acionamento de iluminação de ambientes, o controle de acionamento de tomadas, o
controle de velocidade de ventilador, e o controle de abertura de portões eletrônicos.
Esta

pesquisa

também

possibilitou

a

análise

dos

componentes

para

o

desenvolvimento dos dispositivos de automação atenderiam aos requisitos.
6.3 Prototipagem
Com base nas informações coletadas iniciou-se o desenvolvimento dos primeiros
protótipos onde foram utilizados os componentes que já se encontravam disponíveis
para verificar e validar o desenvolvimento dos módulos.
O primeiro passo foi utilizar uma ferramenta para modelagem da montagem física
dos componentes: para esta finalidade utilizou-se a ferramenta Fritzing. Ela foi
escolhida por ser uma ferramenta gráfica open-source que permite a modelagem de
projetos de dispositivos eletrônicos, inclusive o Arduíno. Desta forma foi possível
planejar a montagem do protótipo, verificando a necessidade de cada componente e
evitando erros durante a montagem.
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Ao planejar o módulo buscou-se garantir que o mesmo fosse desenvolvido de forma
a simplificar a sua instalação e remoção. Ele foi pensado para ser acondicionado em
uma caixa fechada para evitar o acesso de terceiros aos componentes e sua
instalação não deveria demandar em adaptações na residência. Outro ponto
considerado é a possibilidade de migração, ou seja, o módulo poderia ser removido
e reinstalado em outro cômodo ou mesmo em outra casa.

6.3.1 Primeiro Protótipo – Controle de acionamento da iluminação

O primeiro módulo foi desenvolvido para o controle de acionamento de iluminação.
Para sua construção utilizou-se uma placa Arduíno Uno, que recebeu a
programação e executou o controle do protótipo, um módulo Bluetooth que permitiu
a comunicação entre o protótipo e o dispositivo controlador e um relé de 5 volts que
permite o acionamento da lâmpada (figura 7).

Figura

7: Esquema do módulo acionador de lâmpada.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os outros componentes utilizados foram uma caixa de luz com tamanho 4x4, para o
acondicionamento dos componentes, um interruptor do tipo paralelo que permite o
acionamento manual do sistema e fios de cobre.
O protótipo foi confeccionado para possibilitar os testes e verificar o seu
funcionamento. Para que os testes de funcionamento pudessem ser visualizados
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utilizou-se também um suporte para lâmpada do tipo plafom, um plugue de tomada
macho padrão ABNT e uma lâmpada (figura 8).
Figura 8: Módulo para controle de iluminação.

fonte: Elaborado pelo autor

Após a montagem do protótipo desenvolveu-se o código (programa de computador)
utilizando-se a IDE Arduíno para a criação, teste e carregamento do código na placa
de controle (figura 9).

Figura 9: IDE Arduíno.

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arduíno_IDE.png; acesso em13/03/2018.

A codificação inicial foi bastante simples. Nela, a placa Arduíno iria verificar a
conexão com o dispositivo e, caso houvesse conexão, faria a leitura da informação
enviada. A partir da informação recebida iria enviar um sinal para a mudança de
estado da lâmpada.
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Após o desenvolvimento, teste e carregamento do código na placa Arduíno iniciouse a criação do aplicativo de controle e comunicação para a plataforma Android. A
ferramenta Astah foi utilizada para o desenvolvimento dos fluxogramas do sistema
facilitando sua criação (figura 10).
Figura 10: Fluxograma da conexão Bluetooth.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para a criação da aplicação a ser utilizada no dispositivo móvel optou-se pela
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plataforma de desenvolvimento MIT App Inventor, que facilita a criação das telas e
das interfaces de controle e comunicação (figura 11).
Figura 11: Exemplo de tela de desenvolvimento do MIT App Inventor.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Após a montagem do protótipo e o desenvolvimento do código a ser carregado no
Arduino, do aplicativo a ser instalado no dispositivo móvel, iniciou-se os testes para
a verificação do funcionamento e validação do primeiro protótipo.
Os testes indicaram a eficiência da solução que apresentou um funcionamento
satisfatório, atendendo às expectativas iniciais em relação à estabilidade e controle
de falhas.
Dentre as características do protótipo é importante ressaltar que o acionamento da
lâmpada pode ser realizado pelo aplicativo instalado no dispositivo móvel, bem como
pelo interruptor. Desta forma não existe a dependência do aplicativo e a iluminação
pode ser acionada manualmente.
Após a realização dos testes e a verificação do funcionamento do primeiro protótipo,
que se demonstrou eficiente ao atender à demanda, iniciou-se o projeto e o
desenvolvimento dos outros protótipos que formariam a solução.
6.3.2 Segundo Protótipo – Controle fornecimento de energia elétrica
O segundo protótipo a ser desenvolvido seira o controle para um ventilador, mas,
após os testes com o primeiro protótipo, optou-se por desenvolver um controle do
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fornecimento de energia para uma tomada fêmea, padrão ABNT, seguindo os
mesmos princípios do primeiro protótipo. Esta escolha deveu-se ao fato de que ao
se controlar uma tomada pode-se acionar ou desligar qualquer dispositivo que esteja
conectada a ela, assim não seria apenas um ventilador, ampliando-se a gama de
possibilidades em seu uso.
Utilizou-se o primeiro protótipo como base para facilitar o desenvolvimento. Os
componentes necessários foram a placa Arduíno, o módulo Bluetooth, o relé de 5
volts, uma tomada fêmea, padrão ABNT, uma caixa de luz 4x4 e fios de cobre.
Utilizou-se uma tomada macho, padrão ABNT, para auxiliar os testes. O esquema
das ligações, criado para facilitar o desenvolvimento, é demonstrado na figura 12.
Figura 12: Esquema do módulo controlador de tomada.

Fonte: Elaborado pelo autor

A montagem do protótipo foi realizada utilizando-se o protótipo controlador de
acionamento de iluminação, bastando substituir a lâmpada pela tomada e efetuar
pequenas alterações no código instalado no Arduíno e no aplicativo instalado no
dispositivo móvel (figura 13).
Figura 13: Módulo controlador de tomada.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O protótipo controlador de fornecimento de energia elétrica para tomadas foi
montado e testado. Para a realização dos testes foram conectados à tomada alguns
equipamentos elétricos, que foram ligados e desligados através do controle no
aplicativo. Os equipamentos utilizados nos testes foram um ventilador, um aparelho
de som, um liquidificador e um aparelho televisor.
O protótipo apresentou um desempenho satisfatório em todos os testes, que não
apresentaram nenhuma falha, independentemente do equipamento conectado à
tomada.
6.3.3 Terceiro Protótipo – Integração entre o primeiro e o segundo protótipos
A análise inicial dos dois primeiros protótipos da solução, indicaram a viabilidade da
criação de uma solução modularizada e esta permitiria a redução dos custos de seu
desenvolvimento, e consequentemente dos valores finais ao consumidor final.
Baseando-se nos testes realizados projetou-se e desenvolveu-se um terceiro
protótipo que agregasse as funções dos dois primeiros, permitindo o controle do
acionamento da iluminação e de uma tomada, de forma independente, ao mesmo
tempo, seguindo o esquema da figura 14.

Figura 14: Esquema do módulo de controle de tomada e iluminação.

Fonte: Elaborado pelo autor.

49
Este protótipo foi desenvolvido unindo as duas funcionalidades, utilizando apenas
uma placa Arduíno e um módulo bluetooth, o que reduziu os custos com os
componentes, além de simplificar a sua instalação (figura 15).

Figura 15: Módulo controlador de iluminação e tomada.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Chegou-se, portanto, a uma solução ainda mais acessível por ter um custo mais
baixo e tão simples de desenvolver, instalar e desinstalar quanto os dois primeiros
protótipos.
6.3.4 Quarto Protótipo – Controle da velocidade de rotação de um ventilador
Inicialmente a finalidade do segundo protótipo seria o controle de acionamento de
um ventilador, pois esta atividade representava, em conjunto com o controle de
acionamento de iluminação, uma grande barreira enfrentada por pessoas com
mobilidade reduzida de caráter temporário, mas as pesquisas indicaram que o
controle de uma tomada teria uma maior versatilidade.
Durante os testes com o protótipo controlador de tomadas verificou-se que ele,
embora pudesse ser utilizado para acionar um ventilador, não permitiria o controle
de sua velocidade de rotação. A partir desta limitação iniciou-se o desenvolvimento
do quarto protótipo, que seria o controle de velocidade de rotação de um ventilador,
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conforme esquema especificado na figura 16.
Figura 16: Esquema do módulo de controle de velocidade de ventilador.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O protótipo, que se apresenta na figura 17, foi montado utilizando-se a placa
Arduíno, o módulo bluetooth e um módulo dimmer, que proporciona a regulagem de
uma tensão elétrica. Ele atendeu à necessidade do controle de rotação de um
ventilador. O protótipo foi desenvolvido com a finalidade de controlar a velocidade de
rotação de um ventilador de teto ou parede, que já possuem um controle manual
utilizando um dimmer, mas os testes indicaram que seu uso pode ser aplicado a
qualquer ventilador, mesmo os modelos de mesa ou coluna.

Figura 17: Módulo controlador de velocidade de ventilador.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Para facilitar a sua utilização foram definidas cinco velocidades para o ventilador,
tornando sua aplicação mais simples para o usuário. Na figura utilizou-se uma
lâmpada para demonstrar o funcionamento de forma mais perceptível. Quanto mais
intensa a iluminação da lâmpada, significa maior velocidade de rotação (aumento da
potência elétrica destinada ao ventilador).
Para possibilitar a utilização deste protótipo com ventiladores do tipo mesa adaptouse uma tomada à sua saída, conforme demonstrado na figura 18.

Figura 18: Módulo controlador de velocidade de ventilador com tomada.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com esse protótipo pode-se estender sua utilização aos demais ventiladores (teto,
mesa ou pé), independentemente de que possuam um controle de velocidade por
dimmer.
6.3.5 Quinto Protótipo – Controle de abertura de portão
O quinto protótipo desenvolvido foi um módulo que permitisse o controle de abertura
de um portão através do sistema de interfone, permitindo que o acionamento do
destrancamento do portão seja realizado a partir do aplicativo instalado no
dispositivo móvel, evitando o deslocamento para o acionamento manual. Este
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módulo será conectado ao terminal de interfone da residência (figura 19).
Figura 19: Módulo acionador de fechadura eletrônica.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para o desenvolvimento deste protótipo, semelhante ao protótipo de controle de
acionamento de iluminação, utilizou-se a placa Arduíno, o módulo bluetooth e um
relé de 5 volts. O sistema de interfone, já instalado e em funcionamento, é um prérequisito indispensável para a instalação deste módulo.
6.3.6 Sexto Protótipo - Solução utilizando microcontrolador ESP8266 ESP-12e
NodeMCU
Os protótipos descritos anteriormente foram desenvolvidos e testados através de
simulações em escala real. Estes testes possibilitaram a verificação da eficácia dos
mesmos, bem como o levantamento de custos para desenvolvimento inicial. Pôdese verificar também o grau de dificuldade de configuração, instalação e
desinstalação dos módulos. Isto permitiu avaliar se os mesmos se encaixam nos
requisitos de

modularidade,

baixo

custo

e

simplicidade

de

instalação

e

desinstalação.
Os testes demonstraram a eficácia do sistema que atendeu às funcionalidades
propostas. Porém foram identificados dois dificultadores; o primeiro relacionado às
dimensões do módulo, que ficaram muito além do ideal e o outro relacionado às
limitações da tecnologia bluetooth.
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A tecnologia de comunicação bluetooth oferece uma forma de conexão e
comunicação entre dispositivos de forma simples e eficiente, porém ela é baseada
no sistema ponto-a-ponto, ou seja, apenas dois dispositivos podem se comunicar de
cada vez, o que limita a utilização de vários módulos ao mesmo tempo. Outro
problema que esta tecnologia apresenta é a distância entre os dispositivos que, na
versão 2.0 que é a mais utilizada em módulos para Arduíno, é limitada a dez metros
em área aberta, de forma que o controle dos dispositivos se limitaria a um único
cômodo da residência. Embora o problema não inviabilize a utilização do sistema,
ele o torna pouco atrativo para residências maiores.
Com relação às dimensões do módulo verificou-se que, ao se combinar todos os
componentes, que no primeiro protótipo somam oito, um recipiente que acomodasse
todos os componentes possuiria dimensões que atrapalhariam sua acomodação em
algumas situações, além de produzir um efeito estético desagradável.
Ao se levantar estas dificuldades iniciou-se uma pesquisa em busca de
componentes e tecnologias que atendessem de forma mais adequada às
necessidades. Esta pesquisa levou à escolha do microcontrolador ESP8266 ESP12e NodeMCU, demonstrado na figura 20, para substituir a placa Arduíno
juntamente com o módulo Bluetooth.
O microcontrolador ESP8266 ESP-12e NodeMCU possui características que se
assemelham ao Arduíno, além de possuir um módulo Wi-Fi integrado, um custo
consideravelmente mais baixo que o Arduíno e dimensões reduzidas que permitiram
a montagem do protótipo em um espaço menor.
Figura 20: Microcontrolador ESP8266 NodeMcu ESP-12e.

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nodemcu_amica_bot_02.png; Acesso em 13/03/2018.
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As tabelas 1 e 2 demonstram a diferença dos custos dos componentes necessários
para a montagem do primeiro protótipo. A tabela 1 demonstra os custos utilizando o
microcontrolador Arduíno em conjunto com o módulo bluetooth.
Tabela 1: Relação de preços para a montagem do protótipo nº 1 com Arduíno.
Protótipo 1 - Arduíno
Item

Quantidade

Valor Unitário

Total

Placa Arduíno

1

R$ 36,90

R$ 36,90

Módulo Bluetooth

1

R$ 19,50

R$ 19,50

Módulo Relé

1

R$ 12,90

R$ 12,90

Fonte de alimentação

1

R$ 9,90

R$ 9,90

Conectores

8

R$ 0,25

R$ 2,00

0,25 Mt

R$ 1,40

R$ 0,35

Caixa externa 4x2

1

R$ 3,50

R$ 3,50

Interruptor

1

R$ 2,50

R$ 2,50

Cabo Paralelo 2,5 mm²

Total

R$ 87,55

Fonte: Elaborado pelo autor.

A tabela 2 demonstra os custos dos componentes para o desenvolvimento do
mesmo protótipo utilizando o microcontrolador ESP8266 em substituição à
plataforma Arduíno.
Tabela 2: Relação de preços para a montagem do protótipo nº 1 com NodeMCU
Protótipo 1 - ESP8266
Item

Quantidade

Valor Unitário

Total

ESP8266 NodeMCU

1

R$ 24,99

R$ 24,99

Módulo Relé

1

R$ 12,90

R$ 12,90

Fonte de alimentação

1

R$ 9,90

R$ 9,90

Conectores

8

R$ 0,25

R$ 2,00

0,25 Mt

R$ 1,40

R$ 0,35

Caixa externa 4x2

1

R$ 3,50

R$ 3,50

Interruptor

1

R$ 2,50

R$ 2,50

Cabo Paralelo 2,5 mm²

Total

R$ 56,14

Fonte: Elaborado pelo autor.

A diferença dos custos dos componentes (redução da ordem de 36%) já indicam o
uso do microcontrolador ESP8266 ESP-12e NodeMCU para a montagem do
protótipo. Além do menor custo, essa mudança apresenta outras vantagens ao
utilizar a tecnologia Wi-Fi para a comunicação. O padrão Wi-Fi (IEEE 802.11x)
permite conectar até vários dispositivos em uma mesma rede local, o número de
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dispositivos conectados depende da capacidade do concentrador, podendo chegar à
253 dispositivos, e este número pode ser elevado ao se subdividir a rede. Assim
pode-se conectar todos os módulos da residência ao mesmo tempo. O Wi-Fi ainda
possui a vantagem da distância de alcance do sinal que, dependendo do roteador,
pode chegar à 150 metros em área aberta, possibilitando o controle de todos os
módulos instalados na residência, independente do cômodo onde estejam
instalados.
O uso de um roteador Wi-Fi não é obrigatório, pois essa funcionalidade poderá ser
obtida por um dos módulos da solução, que receberá uma programação diferente
para realizar este serviço. Porém, caso haja na residência um roteador que
compartilhe o acesso à internet, este deverá ser utilizado possibilitando o uso
simultâneo dos módulos e do acesso à internet no mesmo dispositivo móvel.
A seção 7 apresenta os resultados encontrados no desenvolvimento da pesquisa.
Busca-se apresentar também um comparativo entre estudos correlacionados que se
assemelham à proposta inicial deste trabalho e a verificação se algum destes
estudos corresponde ao objetivo geral da presente pesquisa.
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7 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA
Nesta seção, inicialmente, far-se-á uma abordagem sobre as contribuições dos
autores selecionados para o estudo. Estes autores sinalizaram para a eficiência e às
especificidades inerentes ao desenvolvimento da solução. Após, apresentar-se-á os
resultados alcançados com o desenvolvimento dos protótipos da solução.
A proposta deste estudo foi criar um protótipo de automação residencial
modularizado, de baixo custo, de fácil instalação, desinstalação e migração, que
pudesse auxiliar a pessoas com mobilidade reduzida na execução de atividades em
ambientes domésticos.
Durante o levantamento dos estudos correlatos encontrou-se sete trabalhos que
apresentam propostas semelhantes à apresentada neste trabalho. Os trabalhos de
Botke (2014), Cardoso (2014), Fernandes, Barbosa e Cardoso (2015), Moreira
(2013), Oliveira (2017), Sartori, Molina e Lima (2015) e Silva (2014) apresentam a
utilização da plataforma de prototipagem Arduíno para modelagem e implantação de
um sistema de automação residencial. Estes trabalhos foram analisados e uma
comparação com a proposta inicial foi realizada com a finalidade de verificar se esta
já estaria sendo contemplada.
Esta comparação teve como objetivo verificar se algum destes trabalhos poderia
atender à proposta de uma solução de automação residencial para auxilio a pessoas
com mobilidade reduzida na execução de tarefas domésticas, com um sistema
modularizado, de baixo custo e de fácil instalação e desinstalação, possibilitando
ainda a reutilização dos módulos.
Cada trabalho analisado apresentou dificultadores que inviabilizaram sua utilização
para a solução da proposta inicial, embora suas pesquisas tenham auxiliado o
desenvolvimento dos módulos.
Assim, verificou-se que no trabalho de Botke (2014) utilizou-se uma plataforma web
para conectar e gerenciar os dispositivos de automação da residência. O foco
principal de seu trabalho é o ganho de tempo e de conforto proporcionados pela
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automação. Esta proposta não atende às necessidades que foram levantadas em
diversos pontos, sendo os principais: o custo, que não foi levado em consideração, a
dependência de uma conexão à internet e a dificuldade de implementação, sendo
necessária uma adaptação da residência.
Por outro lado, Cardoso (2014) focou no controle de gasto de energia com a
utilização de um sistema de telefonia móvel e seu serviço de mensagens. Neste
caso o trabalho não se aplica por depender de uma rede de telefonia móvel, além de
não atender o objetivo de auxiliar na realização de tarefas domésticas e não atender
à necessidade de acessibilidade.
Fernandes, Barbosa e Cardoso (2015) buscam atender às necessidades de pessoas
com necessidades específicas, o que atenderia também às pessoas com mobilidade
reduzida. O diferencial que inviabiliza a aplicação deste trabalho se deve ao fato de
a solução apresentada aplicar os conceitos de realidade aumentada o que eleva o
custo e a complexidade da sua produção e implementação, além de depender de
um treinamento prévio para a pessoa que o utilizará, tornando sua implementação
excessivamente trabalhosa.
Na proposta denominada AutoControl, de Moreira (2013), tem-se uma solução que
atende às pessoas com necessidade específica. Esta solução também atende às
pessoas com mobilidade reduzida. Esta solução não se adéqua para o problema
inicial, pois ela depende de um sistema computacional em um ambiente web com
acesso à internet. A dificuldade de implementação, por depender de várias
adaptações na residência, e a falta de padronização da solução, uma vez que cada
residência necessitaria de um sistema específico. Outro fator é a impossibilidade de
sua migração, uma vez que o objetivo deste trabalho é atender à pessoa com
mobilidade reduzida, o que muitas vezes é temporária e não necessita de uma
solução permanente.
Oliveira (2017) proporciona a automação do controle de lâmpadas em uma
residência utilizando o microcontrolador ESP8266 em substituição à plataforma
Arduíno e ao módulo Wi-Fi. A proposta porém, não atende ao problema inicial por
não buscar a acessibilidade para a Pessoa com Mobilidade Reduzida, se limitar ao
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acionamento de lâmpadas e não atender a necessidade de modularização e
padronização da solução. Ressalta-se que este estudo contribuiu de forma
excepcional para o desenvolvimento da solução buscada no presente estudo, uma
vez que demonstrou o uso do

microcontrolador ESP8266 que possui pouca

documentação disponível, por se tratar de tecnologia recente.
Ao analisar a proposta de Sartori, Molina e Lima (2015) tem-se novamente um
sistema de automação residencial que automatiza as tarefas domésticas focado em
um controle centralizado para proporcionar conforto e comodidade. A proposta não
vislumbra a acessibilidade e os problemas enfrentados pela pessoa com mobilidade
reduzida. Por ser centralizada, ela oferece novamente uma solução que depende de
um projeto exclusivo que aumenta o custo de sua implementação e necessita de
adequações na residência, o que o torna fixo. Esta proposta não atende às
necessidades

de

modularização,

padronização

e

facilidade

de

instalação,

desinstalação e migração.
Silva (2014) focou sua proposta na utilização de sensores diversos para controlar o
ambiente residencial e se aprofundou nos protocolos de transmissão. Esta solução
não atende à proposta uma vez que está focada no controle do ambiente e não
busca a automatização das tarefas.
Após esta análise verificou-se que os trabalhos estudados auxiliariam no
desenvolvimento da solução que se buscava no presente estudo sem contemplar às
suas especificidades, validando o seu desenvolvimento.
7.1 Desenvolvimento dos protótipos para análise de eficiência e levantamento
de custos
Para o primeiro protótipo desenvolvido, o controlador de iluminação que automatiza
a tarefa de acender e apagar as lâmpadas, utilizou-se uma plataforma Arduíno e um
módulo bluetooth. Verificou-se a viabilidade da proposta que era criar um protótipo
de automação dividido em módulos com baixo custo de desenvolvimento e
implementação e facilidade de instalação, desinstalação e migração, que
auxiliassem a pessoa com mobilidade reduzida a realizar tarefas em ambiente
doméstico.
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Outros quatro protótipos foram desenvolvidos e os testes indicaram a eficiência dos
mesmos. Após estes testes partiu-se para uma evolução com a substituição da
plataforma Arduíno e do módulo bluetooth pela plataforma ESP8266 ESP-12e
NodeMCU e com a substituição do padrão de transmissão bluetooth pelo Wi-Fi.
Os novos protótipos apresentaram desempenhos semelhantes aos primeiros com a
vantagem da redução significativa de custos e dimensões. Realizou-se um
levantamento de custos considerando os componentes utilizados na confecção dos
protótipos. Estes custos iniciais consideraram a utilização de componentes de
prototipação e foram levantados em pesquisas em sites de venda de componentes
de robótica e em lojas de materiais de construção no período entre março e abril de
2018.
As tabelas a seguir apresentam o custo dos materiais necessários para o
desenvolvimento dos protótipos. Os custos de montagem e programação não
puderam ser calculados por se tratar do desenvolvimento de protótipos. Os custos
de instalação levaram em conta o valor da hora de trabalho de um eletricista. Este
valor pode variar sensivelmente de acordo com a região onde o eletricista atue,
porém como o tempo de execução é muito baixo este custo não terá impacto
significativo na implantação da solução.
A tabela 3 demonstra a relação dos custos dos componentes para a montagem do
primeiro protótipo de controle de iluminação.
Tabela 3: Relação de preços de componentes para montagem do protótipo nº 1.
Protótipo 1 - ESP8266
Item

Quantidade

Valor Unitário

Total

ESP8266 NodeMCU

1

R$ 24,99

R$ 24,99

Módulo Relé

1

R$ 12,90

R$ 12,90

Fonte de alimentação

1

R$ 9,90

R$ 9,90

Conectores

8

R$ 0,25

R$ 2,00

0,25 Mt

R$ 1,40

R$ 0,35

Caixa externa 4x2

1

R$ 3,50

R$ 3,50

Interruptor

1

R$ 2,50

R$ 2,50

Cabo Paralelo 2,5 mm²

Total
Fonte: Elaborado pelo autor.

56,14
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A tabela 4 apresenta a relação dos custos dos componentes para a montagem do
segundo protótipo, que permite o controle de eletroeletrônicos à partir do
fornecimento de energia.
Tabela 4: Relação de preços de componentes para montagem do protótipo nº 2.
Protótipo 2 - ESP8266
Item

Quantidade

Valor Unitário

Total

ESP8266 NodeMCU

1

R$ 24,99

R$ 24,99

Módulo Relé

1

R$ 12,90

R$ 12,90

Fonte de alimentação

1

R$ 9,90

R$ 9,90

Conectores

8

R$ 0,25

R$ 2,00

0,25 Mt

R$ 1,40

R$ 0,35

Caixa externa 4x2

1

R$ 3,50

R$ 3,50

Tomada fêmea ABNT

1

R$ 2,00

R$ 2,00

Cabo Paralelo 2,5 mm²

Total

R$ 55,64

Fonte: elaborado pelo autor

Mostra-se na tabela 5 a relação dos custos dos componentes para a montagem do
terceiro protótipo, que apresenta uma união das funcionalidades dos dois primeiros.
Percebe-se que adotando a junção das funcionalidades em um único módulo,
obteve-se um protótipo com custo otimizado, proporcionando uma economia,
somente em termos financeiros, de significativos 48% (R$56,16 + R$55,64 =
R$111,78 para R$58,14). Se adicionarmos a essa redução de custos a diminuição
de consumo de energia, custos de instalação, desinstalação e manutenção,
percebe-se que a concentração de funcionalidades, utilizando-se módulo único, dá
origem a uma solução escalável, flexível e de baixo custo.
Tabela 5: Relação de preços de componentes para montagem do protótipo nº 3.
Protótipo 3 - ESP8266
Item

Quantidade

Valor Unitário

Total

ESP8266 NodeMCU

1

R$ 24,99

R$ 24,99

Módulo Relé

1

R$ 12,90

R$ 12,90

Fonte de alimentação

1

R$ 9,90

R$ 9,90

Conectores

8

R$ 0,25

R$ 2,00

0,25 Mt

R$ 1,40

R$ 0,35

Caixa externa 4x2

1

R$ 3,50

R$ 3,50

Interruptor

1

R$ 2,50

R$ 2,50

Tomada fêmea ABNT

1

R$ 2,00

R$ 2,00

Cabo Paralelo 2,5 mm²

Total

R$ 58,14
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Indica-se na tabela 6 a relação dos custos dos componentes para a montagem do
quarto protótipo, que permite o controle de velocidade de rotação de um ventilador.
Tabela 6: Relação de preços de componentes para montagem do protótipo nº 4.
Protótipo 4 - ESP8266
Item

Quantidade

Valor Unitário

Total

ESP8266 NodeMCU

1

R$ 24,99

R$ 24,99

Módulo Relé

1

R$ 12,90

R$ 12,90

Fonte de alimentação

1

R$ 9,90

R$ 9,90

Conectores

8

R$ 0,25

R$ 2,00

0,25 Mt

R$ 1,40

R$ 0,35

Caixa externa 4x2

1

R$ 3,50

R$ 3,50

Tampa cega 4x2

1

R$ 1,50

R$ 1,50

Módulo Dimmer

1

R$ 27,00

R$ 27,00

Cabo Paralelo 2,5 mm²

Total

R$ 82,14

Fonte: elaboração do autor

Na tabela 7 mostra-se a relação dos custos dos componentes para a montagem do
quinto protótipo que permite o acionamento de um portão eletrônico.
Tabela 7: Relação de preços de componentes para montagem do protótipo nº 5.
Protótipo 5 - ESP8266
Item

Quantidade

Valor Unitário

Total

ESP8266 NodeMCU

1

R$ 24,99

R$ 24,99

Módulo Relé

1

R$ 12,90

R$ 12,90

Fonte de alimentação

1

R$ 9,90

R$ 9,90

Conectores

8

R$ 0,25

R$ 2,00

0,25 Mt

R$ 1,40

R$ 0,35

Caixa externa 4x2

1

R$ 3,50

R$ 3,50

Tampa cega 4x2

1

R$ 1,50

R$ 1,50

Cabo Paralelo 2,5 mm²

Total

R$ 55,14

Fonte: elaboração do autor

Após a confecção dos protótipos e o levantamento de preços dos componentes foi
possível constatar que a solução proposta apresenta um baixo custo, percebe-se
que nenhum dos protótipos atinge o valor de R$100,00. Conforme apresentado na
tabela 7 o valor total para aquisição dos componentes necessários foi de R$ 55,14,
sendo o protótipo de menor custo. A tabela 6 apresenta o protótipo de maior custo
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na aquisição dos componentes, com o valor de R$ 82,14.
Devido à modularidade da solução pode-se escolher quais tarefas deseja-se
automatizar. Na escolha de se automatizar apenas uma tarefa o custo mínimo seria
de R$ 55,14.
A seção 8 apresenta a conclusão aferida com a realização deste trabalhado.
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8 CONCLUSÃO
A proposta inicial deste trabalho foi a concepção de uma solução de automação
residencial voltada para auxiliar a pessoas com mobilidade reduzida na realização
de tarefas domésticas, que fosse padronizada e modularizada. Esta modularização
permite que a solução se adéque à situação da residência, dispensando assim a
necessidade de reformas ou modificações.
A hipótese orientadora desse estudo, se a utilização de um dispositivo de automação
de tarefas domésticas controlada a partir de um aplicativo móvel pode facilitar a
realização destas tarefas por pessoas com mobilidade reduzida foi respondida.
Buscando responder à pergunta de pesquisa do estudo desenvolveu-se um protótipo
de solução que auxiliasse a pessoas com mobilidade reduzida a realizar tarefas
domésticas por meio de dispositivos de automação controlados à partir de um
dispositivo móvel.
A pesquisa bibliográfica e documental relacionada para este trabalho realizou-se o
levantamento das informações necessárias para se determinar as atividades a
serem automatizadas e a escolha dos componentes necessários para o seu
desenvolvimento. O conhecimento adquirido nesta pesquisa também revelou os
dificultadores que inviabilizam a popularização do uso da automação residencial
como ferramenta de Tecnologia Assistiva sendo a exclusividade de cada projeto e a
necessidade de adequações no ambiente, o que eleva o custo de implementação,
os principais pontos.
Diante do exposto buscou-se o desenvolvimento de uma solução modularizada,
padronizada, escalável e que permitisse a instalação, remoção e migração sem a
necessidade de alterações significativas no ambiente, criando assim uma solução
que se adequasse a cada realidade, reduzindo os custos de implementação.
Baseando-se nos resultados da pesquisa foram projetados cinco módulos que
automatizariam algumas atividades domésticas de forma a auxiliar as pessoas com
mobilidade reduzida em suas execuções.
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Definiu-se como atividades a serem automatizadas o controle de iluminação,
acionamento de eletroeletrônicos, controle de velocidade de ventiladores e controle
de abertura de portão com fechadura eletrônica.
Os protótipos foram desenvolvidos e testados, atestando seu funcionamento, e os
custos com os componentes foram levantados para verificar o atendimento à
especificação de baixo custo.
O primeiro protótipo criado, que controla o acionamento de lâmpadas, orçou-se em
R$ 56,14, o segundo protótipo, para controle de eletroeletrônicos à partir do
fornecimento de energia, totalizou um custo de R$ 55,64, o terceiro protótipo, que foi
criado pela união das funcionalidades dos dois primeiros, ficou orçado em R$ 58,14.
Para o quarto protótipo, que controla a velocidade de rotação de um ventilador com
a utilização de um dimmer, ficou orçado em R$ 82,14. O quinto protótipo, que
permite o acionamento de uma fechadura eletrônica, ficou orçado em R$ 55,14.
Ressalta-se que estes custos se referem à aquisição dos componentes para a
montagem dos protótipos e não levam em consideração os custos de montagem,
configuração e instalação dos mesmos, uma vez que não se pôde realizar estes
orçamentos por se tratar do desenvolvimento de protótipos. Outro ponto de destaque
é com relação ao quinto protótipo, que depende da presença de um sistema de
fechadura eletrônica preexistente para ser implementado.
O desenvolvimento deste trabalho permitiu verificar que é possível criar uma solução
de automação que se adapte à residência onde será implementada, sem a
necessidade de um projeto exclusivo, que possa ser implementada com um baixo
investimento e que possa ser instalada ou removida facilmente. Desta forma podese reduzir os maiores dificultadores na popularização da automação residencial,
beneficiando as pessoas com mobilidade reduzida, mesmo que de caráter
temporário, ao oferecer conforto e autonomia na realização de tarefas domésticas.
Este trabalho alcançou seu objetivo ao demonstrar a viabilidade de se criar uma
solução de automação residencial escalonável, baseada em módulos, padronizada e
de baixo custo de implementação que atenda às necessidades da pessoa com
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mobilidade reduzida na execução de atividades domésticas. Espera-se que este
trabalho contribua para o desenvolvimento comercial de uma solução de automação
residencial modularizada, o que reduziria significativamente os custos e aumentaria
a popularidade da automação residencial, atendendo principalmente às pessoas
com mobilidade reduzida.
Incidentalmente, a solução proposta, por utilizar de acionamento remoto, contribui
para a redução de acidentes com a manipulação direta de equipamentos
eletroeletrônicos, pois os riscos de acidentes decorrentes da manipulação direta de
equipamentos energizados e que apresentem movimento ao serem acionados,
sobretudo para pessoas com limitação de movimentos, idosos, convalescentes e
com necessidades especiais, é alto. Esse trabalho não teve o objetivo de explorar os
impactos da solução proposta na redução de acidentes domésticos mas poderá ser
tema de trabalhos futuros.
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