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Resumo do Trabalho: Este trabalho apresenta um sistema de automação residencial chamado de domótica, ou mais precisamente casa automática, no qual
foi testado o controle dos aparelhos elétricos residenciais de forma automática. O trabalho foi desenvolvido com o intuito de demonstrar o funcionamento da
automação residencial, buscando dar início a uma tecnologia que, em breve, estará disponível à maioria da população. O trabalho apresenta um protótipo de
custos mais baixos em relação aos sistemas semelhantes existentes no mercado tecnológico. Para o desenvolvimento, foram utilizados componentes
eletrônicos e módulos microcontroladores integrados que possuem funcionalidades distintas com o objetivo de: acender ou apagar lâmpadas, utilizando o
reconhecimento de voz ou o smartphone; informar as horas, temperatura e data e; interagir com o usuário de acordo com o comando de voz, mostrando
algumas informações no display. A descrição de cada componente será dada de acordo com os datasheets, manuais e os resultados dos testes, mostrando
as suas funcionalidades no protótipo. A rotina de tarefas que o sistema irá executar provém da linguagem desenvolvida por meio da IDE do Arduino. No
módulo chamado de NodeMCU, uma rotina separada foi feita, mas com o módulo controlando o mesmo acionamento utilizando a porta lógica XOR. Um
esquema da instalação da residência foi construído mostrando a localização do protótipo de domótica, das lâmpadas e dos cômodos usados nos testes. Após
a construção do sistema, foi realizada uma avaliação do custo total do dispositivo instalado. Em seguida, uma comparação com tecnologias semelhantes foi
avaliada. Ao final, o protótipo apresentou um custo menor, tornando mais acessível a maioria das pessoas. Os resultados obtidos foram satisfatórios com o
protótipo funcionando conforme todos os recursos citados.
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