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RESUMO

A domótica é um domínio de aplicação tecnológica, que tem por objetivo melhorar a qualidade de vida, reduzindo o trabalho doméstico, aumentando o bem estar e a segurança

de seus habitantes. A automação residencial possui como desvantagens custo elevado de investimento, sua instalação, configuração e manutenção. O Raspberry Pi é um

minicomputador onde todo o hardware é integrado numa única placa e que permite ser programado em várias linguagens sendo a principal o Python. 

O presente trabalho proporciona um modelo de automação residencial junto a um sistema web de controle do ambiente de baixo custo e de fácil instalação. Para que o usuário

tenha um total controle no gerenciamento do ambiente a ser automatizado utilizou-se o Raspberry Pi como servidor, para o controle dos equipamentos interligados a ele.

Como resultados apresentados, a implementação do projeto foi dividida em duas partes, o hardware, onde foi utilizado um Raspberry Pi B+ como gerenciador do ambiente, e os

dispositivos como o som, os reles, o sensor de alarme, a sirene, o sensor DHT11 e a webcam interligados a ele. E o software, usando ferramentas como o Apache, MySql, Php

transformou-se o Raspberry Pi em um servidor, no qual foram construídas as páginas webs como interface para controle do ambiente pelo usuário. Quando se executa uma ação

de controle na página web, a mesma manda o Raspberry executar um código específico em Python responsável pelo acionamento dos diversos dispositivos conectados ao

sistema.

A opção do uso do Raspberry Pi se deu por ele apresentar desenvolvimento ágil e possuir um sistema operacional poderoso baseado em Linux, além de conter as conexões

GPIO, USB, HDMI, rede Ethernet e a jack p2 integradas.

Para simular o ambiente de uma residência foi utilizado uma maquete de uma casinha em miniatura. Foram efetuados testes para verificar o comportamento do sistema nos mais

diferentes casos com o usuário final.

Todos os objetivos propostos na concepção do projeto foram atendidos.
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