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RESUMO

A Domótica ou automação residencial é um conceito empregado para a definição de gestão de recursos habitacionais. O uso da domótica torna possível que todos os recursos de

uma residência funcionem de forma automática. Isso permite que novas tecnologias para a gestão dos recursos como a iluminação, clima e segurança possam ser usados. Para

isso é necessário conhecer as tecnologias disponíveis e aprender a aplicar neste conceito de domótica e automação residencial.

Os elementos essenciais para aplicação da domótica são os microcontroladores e microprocessadores. Eles estão presentes diariamente em diversos produtos cotidiano, e hoje

se tornaram componentes fundamentais de qualquer tarefa que seja executada. Esta pesquisa faz um comparativo entre dois microcontroladores disponíveis no mercado. O

Arduino e o Raspberry Pi devido a grande gama de aplicações na automação residencial. A finalidade deste trabalho é de comparar os microcontroladores em aplicações

específicas analisando qual tem o maior custo e beneficio, utilizando como parâmetro desde o seu hardware até as linguagens de programação utilizada por eles.

As aplicações escolhidas para comparação são de iluminação, clima e segurança. Estas estão sendo desenvolvidas, sendo que a etapa atual da pesquisa é a aquisição dos

elementos necessários para a execução. Assim, para simular o controle de iluminação será utilizado um relê para o acionamento de uma lâmpada, para a simulação do clima um

sensor de temperatura (LM35) e um cooler para representação de um ar condicionado e por último um emissor e receptor infravermelho para a simulação de um sistema de

segurança.

O resultado parcial é a comparação de arquitetura e também a linguagem utilizada por eles para depois aplica-los nas situações descritas anteriormente.
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