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1 INTRODUÇÃO (com Revisão de Literatura) 

  

A história dos sistemas computacionais passou por um acelerado crescimento uma vez 

que os avanços permitidos pelas redes de comunicação tornaram esses sistemas 

independentes, conectados e integrados a qualquer ambiente. Atualmente, o ambiente que se 

destaca é chamado de Computação Ubíqua o qual permite ao usuário interagir e processar, a 

qualquer momento e de qualquer lugar, o processamento de informações (HANSMANN et al. 

2003). 

O futuro caminha para a diversificação de dispositivos móveis personalizados para 

cada usuário de acordo com seu perfil, com o objetivo de atender, da melhor forma possível, 

suas necessidades.  Dentro deste contexto salienta-se a importância de se trabalhar com a 

computação ubíqua, pois se podem coletar informações sobre usuários, lugares, localizações e 

outros objetos que estão relacionados ao ambiente o qual este usuário se encontra permitindo 

a interação entre o usuário e os serviços, buscando atender suas necessidades. 

As informações sobre preferências do usuário não possuem limites físicos nem 

temporais, parecendo imperceptível e disponível quando necessário ou em qualquer momento 

trazendo maior qualidade e comodidade a este, conforme ARAÚJO (2003).  
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Poderia o ambiente por meio de sensores detectar o que acontece ao seu redor de 

acordo com o que você executa? Este mesmo ambiente pode tomar decisões 

automaticamente? 

O desafio a ser almejado com a união da Computação Pervasiva e Computação Móvel, 

nos instiga a utilizar como meios (ferramentas) para atingir tal objetivo soluções 

computacionais (técnicas) aplicadas na detecção de contexto de usuário ao interagir com o 

ambiente e, desta forma, otimizar as tarefas do cotidiano, pois os dispositivos ainda 

apresentam grande escassez de recursos e há uma boa possibilidade de otimizar a utilização 

destes recursos, conservando as funcionalidades dos sistemas. 

Neste contexto, o trabalho destaca o uso da adaptação de conteúdo para dispositivos 

móveis: conteúdo e aplicações, respeitando as preferências de cada perfil de usuário e as 

características do contexto da computação ubíqua com a utilização de técnicas de 

Computação Pervasiva a fim de facilitar tanto o desenvolvimento quanto sua utilização em 

ambientes residenciais avaliando o critério de tempo de resposta e qualidade por meio de 

dispositivos móveis. 

 

 

2 METODOLOGIA E/OU MATERIAL E MÉTODOS 

 

Um processo de pesquisa tem embasamentos importantes na sua metodologia e, 

portanto, nesta sessão são apresentados os métodos utilizados no estudo. 

As etapas da pesquisa estão descritas a seguir: 

Pesquisar e detectar os problemas encontrados por usuários com necessidades 

especiais em ambientes do seu cotidiano, realizar um estudo aprofundado sobre sistemas de 

controle e automação e concretizar um levantamento bibliográfico sobre computação móvel, 

pervasiva e inteligente (computação ubíqua). 

Após, pretende-se estabelecer um estudo sobre a técnica de computação pervasiva e as 

formas de detecção de contexto (equipamentos necessários) a fim de gerar a modelagem do 

sistema e, posteriormente, implementar a técnica Publish-Subscribe. 

A próxima etapa consiste em elaborar uma série de testes com a técnica implementada, 

validar a mesma analisando a eficiência e eficácia e, por fim, estabelecer os resultados. 

Consequentemente, será possível analisar os resultados para que seja identificada a 

relevância das informações e, desta forma, gerar gráficos. O tempo de execução também deve 

ser analisado para que seja traçado um paralelo com os resultados obtidos, e analisar assim a  



 

técnica (quantitativamente e qualitativamente). 

Para o desenvolvimento do sistema foi realizada a modelagem do sistema por meio da 

elaboração de diagramas para melhorar o entendimento e compreensão do funcionamento do 

mesmo. Foi utilizada a Linguagem Unificada de Modelagem (UML), linguagem consistente 

para visualização, construção e documentação de software, segundo MOREIRA (2000). 

Foram desenvolvidos os diagramas de caso de uso e sequencia ilustrando o processo 

de interação do usuário com a aplicação. Por exemplo, o usuário irá acessar o sistema e, após 

será aplicada a técnica de computação Pervasiva Publish-Subscribe. Com a técnica será 

detectado o contexto, ou seja, poderão ser realizadas as seguintes ações: ligar a luz, ligar o ar 

e verificar a temperatura. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 O trabalho proposto integrou o teste caixa branca, ou seja, este teste foi realizado pelo 

programador, conhecedor do código fonte. Foram realizados os seguintes testes: teste de 

função, teste de sistema e teste de integração. O Quadro 1 apresenta a lista de dificuldades e 

soluções encontradas no presente trabalho. 

 

Quadro 1 - Dificuldades e Soluções 

Dificuldades Solução 

Utilização da linguagem PHP com as 

permições do RASPIBIAN (LINUX); 

Corrigidos com as adições dessas permições; 

 

Fazer o PHP executar comandos do GPIO da 

Raspberry; 

Resolvido com comandos nativos do sistema; 

Identificar os Datasheet’s de cada 

componente eletrônico a própria Raspberry 

com sua pinagem, módulo relé, sensor de 

temperatura, voltagens e amperagens. A 

Raspberry possui diversos pinos com 

propósitos particulares e com voltagens 

diferenciadas; 

 

Com módulo relé foi utilizado sinal inverso 

onde o sinal mandado pela Raspberry envia o 

sinal opost - 0 fecha o circuito do relé e 1 

abre o circuito do relé. 

Com o sensor de temperatura teve que ser de 

um modelo específico onde se pudesse 

comunicar diretamente com a Raspberry e 

para isso foi utilizado um sensor de 

temperatura digital; 

Integrar todos esses dispositivos onde um 

interfere no outro; 

 Foi necessário encontrar uma solução lógica 

para resolver esse problema; 

Fazer a Raspberry realizar funções de forma 

automática; 

Foi utilizada uma solução lógica para o 

problema; 

Problemas com o tempo de execução do PHP 

com o banco de dados onde o PHP aguardava 

os dados do banco de dados, onde o problema 

a solução para esse problema foi fazer o PHP 

executar a instruções depois do banco de 

dados tenha sido iniciado; 



 

foi o banco ainda não inicializado;  

Surgiram dificuldades em integrar a parte 

elétrica na maquete; 

Resolvido utilizando um multímetro, 

aparelho de solda e logica em eletrônica; 

Integrar as funcionalidades analógicas com as 

da Raspberry. 

As mesmas foram resolvidas utilizando nas 

luzes utilizando um interruptor paralelo. 

  

Depois de integrado o sistema com todos os componentes físicos e lógicos, 

iniciaram-se os testes. Foram realizados testes com celulares, notebooks e tablets onde o 

usuário conseguiu executar as funções corretamente. No computador convencional para poder 

executar o comando de voz teve que ser instalado uma extensão para poder entrar com a 

funcionalidade de pesquisa por voz, o restante funcionou corretamente. 

Na automação podem-se utilizar vários recursos para que se possa ter 

sustentabilidade como coletar água da chuva para uma posterior limpeza e automatizar 

mangueiras da casa e jardim, captar luz solar para utilizar em algumas funcionalidades da 

própria residência, ainda controlar a iluminação de forma adequada evitando desperdícios 

como, por exemplo: se ainda existir luz natural suficiente não será necessário o acionamento 

de nenhuma outra forma de iluminação e também a residência realizará a programação 

sempre pensando na economia, também monitoramento vazamentos de gás e água. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO 

 

A pesquisa desenvolvida teve como principal objetivo auxiliar, principalmente, 

pessoas com necessidades especiais a realizando algumas funções em algum ambiente como 

uma residência, tais como: abrindo portas, janelas, cortinas, ligando luzes, regando o jardim, 

plantas, cuidando da segurança interna e externa e ajudando a economizar energia. O objetivo 

voltado à sustentabilidade na automação é mostrar as soluções possíveis que permitem 

controle de gastos desnecessários com energia, água e a importância da utilização da 

automação integrado ao arquitetônico, tornando as residências mais eficientes com a 

utilização de sistemas inteligentes.  

Para alcançar esse objetivo foi aplicada a técnica Publish-Subscribe onde foram 

realizados vários estudos e testes, em vários tipos de residência, a fim de encontrar a melhor 

forma de adaptar a tecnologia a uma residência existente ou planejada para a adição dessa 

tecnologia. A tecnologia empregada a esse trabalho tem uma gama enorme de possibilidades 

onde poderá atender a qualquer tipo de usuário.  
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