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RESUMO: 
 
No âmbito da automação
em constante crescimento, pois ela 
conjunto tecnológico integrado 
móvel/fixo dentro de uma residência
geral a construção de um
smartphone por via wireless.
desenvolvidas as seguintes etapas: a) Elaborar um protótipo em automação 
residencial; b) Realizar a interação do microcontrolador 
smarthphone; c) Demonstrar a praticidade da automação residencial por meio de 
comunicação sem fio, por
realização de tarefas por uma pagina web com interação do 
Instalar um alarme através do 
página web; g) Montar um sensor de 
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa
experimental. A implementação do projeto, 
maquete do protótipo, sendo primeiramente
iluminação, e logo em seguida
desenvolvimento das páginas 
âmbito residencial. Resultados: A
offline e os testes com uma página web 
entre elas e todos os equipamentos instalados
iluminação, sensores de presença, sensor 
sensor de temperatura 
entre eles dentro do âmbito
automação residencial utilizando microcontrolador 
via wireless proporciona
resultando praticidade e comodidade. 
  
Palavras-chaves: Automação Residencial
Smartphone. 
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automação, o setor residencial é um ramo das tecnologias que esta 
crescimento, pois ela está contida na Internet das Coisas, onde é

conjunto tecnológico integrado por um servidor que interage com os dispositivos 
móvel/fixo dentro de uma residência. Objetivos: A pesquisa teve como objetivo

a construção de um protótipo que faça interagir com uma plataforma de 
por via wireless. Para o alcance do objetivo geral foram 

desenvolvidas as seguintes etapas: a) Elaborar um protótipo em automação 
b) Realizar a interação do microcontrolador arduino

c) Demonstrar a praticidade da automação residencial por meio de 
ção sem fio, por via wireless; d) Mostrar a facilidade ao 

realização de tarefas por uma pagina web com interação do 
Instalar um alarme através do arduino; f) Visualizar a temperatura por meio da 

g) Montar um sensor de luminosidade através do 
se de uma pesquisa de natureza aplicada, 

A implementação do projeto, inicia-se com a
, sendo primeiramente realizada a instalação dos pontos de 

iluminação, e logo em seguida a instalação dos sensores
desenvolvimento das páginas web tanto online e offiline para uma automação no 

Resultados: Através dos pré-testes com uma
e os testes com uma página web online foram realizados a comunicação 

todos os equipamentos instalados sendo: tomadas, pontos de 
iluminação, sensores de presença, sensor buzzer, sensor de luminosidade, 

 e o arduino e obteve bons resultados de comunicação 
eles dentro do âmbito de uma residência. Conclusão: Concluiu

automação residencial utilizando microcontrolador arduino através do 
proporciona facilidade aos usuários em realizar tarefas residenciais 

e comodidade.  
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arduino uno com o 

c) Demonstrar a praticidade da automação residencial por meio de 
dade ao usuário na 

realização de tarefas por uma pagina web com interação do smartphone; e) 
peratura por meio da 

luminosidade através do arduino. 
de natureza aplicada, de caráter 

se com a construção da 
lação dos pontos de 

a instalação dos sensores e por fim o 
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stes com uma página web 
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, sensor de luminosidade, 
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