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DOMÓTICA: DESENVOLVIMENTO DE 

PROJETOS
INTRODUÇÃO

Com o ritmo de vida atual, onde toda a informação corre muito rápido e tudo está a cerca de dados cada vez mais presentes e nos inundando de um

conteúdo que muitas vezes nem sabemos como lidar, nossas casas vêm se tornando obsoletas quando não podemos controlar a segurança, a

climatização e até a iluminação, tendo em vista um uso racional da energia e comodidade. Tentando evitar esse atraso e levar cada vez mais a

facilidade aos homens, a Domótica solucionou alguns destes problemas, automatizando e tornando acessível todo e qualquer objeto ao seu alcance.

Assim, a pesquisa desenvolvida visa uma revisão bibliográfica de normas e a sequencia de ações para o desenvolvimento de um projeto real de

automação residencial.

CONCLUSÃO

Muitos projetos desenvolvidos são baseados em KNX, sendo ela uma

padronização utilizada no mundo inteiro e de grande referencia

internacional. Gerando normas e meios de gestões técnicas de

construções residenciais e não-residenciais. Também uma forma de

padronização é a AURESIDE (Associação Brasileira de Automação

Residencial) que tem como uma de suas missões padronizar e

qualificar tecnicamente todos os trabalhadores, empresas e fabricantes

de automação no Brasil.

Figura 2: Projeto

Fonte:  http://www.gdsautomacao.com.br/
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Após o estudo realizado, observou-se uma dificuldade em encontrar

projetos e conteúdo explicativo relacionado ao tema, por isso conclui-se

que a Domótica é um campo ainda a ser difundido, sendo ainda de modo

geral um avanço apenas para os que tem uma melhor condição de vida.

Assim, podemos dizer que com o avanço acelerado da tecnologia e a

facilidade de acesso a tais meios e informações, a Domótica será

encontrada com facilidade e preços razoáveis justamente por

plataformas livres de hardware e software estarem cada vez mais

interessados nesse tipo de Automação, deixando essa inovação ao

alcance de todos.

Dentre as normas encontradas, um padrão de desenvolvimento foi

montado com os seguintes passos Pré-projeto (Figura 1): consiste

em uma fácil compreensão do que realmente será a automação;

Projeto (Figura 2): define-se todos os equipamentos e soluções que

vão ser utilizados na automação; Cabeamento: Onde serão

instalados os cabos e centrais; e Implementação: Instalação e

programação dos equipamentos.

Figura 1: Pré-projeto

Fonte:  http://www.gdsautomacao.com.br/


