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“Ao meu pai, 

Francisco de Sales 

Ribeiro e minha 

mãe, Ana Lúcia de 

Fátima Almeida 

Ribeiro.” 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ora, o SENHOR disse a Abrão: Sai-te da tua 

terra, da tua parentela e da casa de teu pai, 

para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma 

grande nação, e abençoar-te-ei e 

engrandecerei o teu nome; e tu serás uma 

bênção. 

E abençoarei os que te abençoarem, e 

amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti 

serão benditas todas as famílias da terra.”  

(Gênesis 12:1-3) 



 
 

RESUMO 

 

Neste trabalho buscou-se fazer um estudo de modo a apresentar o histórico 

da automação em geral e posteriormente da automação predial, disponibilizando 

suas contribuições à tecnologia atual. Após a revisão bibliográfica e  

aprofundamento no problema em questão, foi proposto um protótipo capaz de 

controlar um edifício remotamente via internet. Esse material traz inúmeros 

benefícios e facilidades à vida moderna e cotidiana, especialmente às pessoas 

portadoras de necessidades especiais, garantindo mais autonomia diante de 

situações corriqueiras. O protótipo prevê  que, por meio de, uma interface 

desenvolvida em HTML, seja possível a partir do uso de ícones controlar a 

iluminação do ambiente e a ativar outros eletroeletrônicos presentes. Esses ícones 

são tratados em PHP, os quais informam o estado do mesmo para o Arduino, 

fazendo com que esse atue nas cargas de acordo com a programação realizada. O 

desenvolvimento do protótipo é detalhado passo-a-passo, de forma a contribuir para 

trabalhos futuros. Por fim o protótipo foi testado e sua eficiência comprovada, 

atendendo a  sua finalidade e ao objetivo do presente trabalho. 

 

 

Palavra-chave: Automação Predial, Acesso Remoto, Controle e Automação, 

Comunicação Arduino-PHP, Domótica. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In this work was focused on studying and showing the history of automation 

and, then, specifically the history of building automation, providing its contribution to 

the currently technology’s conjuncture. After the bibliographic review and gathering 

date about the study case, a prototype which is able to control a build remotely on 

the internet was proposed. This material brings about many benefits and amenities to 

modernity life, especially for people with special needs, allowing them to live with 

more autonomy. Through the buttons on the interface developed in HTML, it is 

possible to control the building’s illumination and other electronics equipment. This 

buttons are treated in PHP, which flags the current states of those pieces of 

hardware to Arduino, acting on the devices according to the programming in it. The 

prototype development is detailed step by step, so that can contribute to future 

works. Lastly the prototype was tested and its efficiency was proven, attending the 

work’s finality and the objective as initially proposed. 

 

Keyword: Building automation, Remote Access, Control and Automation, 

Comunication with Arduino-PHP, Domotics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os estudos na área de Controle e Automação vêm sendo realizados no Brasil 

desde meados do século XX. O ‘Controle’ se relaciona ao estudo de maneiras 

sistemáticas de descrever sistemas e de sintetizar ações fazendo com que esses 

apresentem uma resposta desejada. Já a ‘Automação’ estuda as formas de 

implementação e realização de ações para que um sistema ou um processo se torne 

automático (AGUIRRE, 2007). 

A partir da década de 1990, a abertura dos mercados de informática de 

telecomunicações no Brasil fez com que diversas tecnologias de controle e serviços 

de automação ficassem populares. Sistemas que antes eram exclusivos de 

ambientes corporativos das empresas e do comércio passaram a ser projetados e 

utilizados também nos ambientes domésticos. 

Nesse universo, surge a automação predial com o objetivo principal de 

melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio do aumento do conforto do 

ambiente, da segurança física e da sustentabilidade gerada pela tecnologia, 

tornando o ambiente mais eficiente. Além desses benefícios, a evolução de 

equipamentos eletroeletrônicos passou a ser cada vez mais interessante para os 

fabricantes promoverem a integração das diversas funcionalidades de cada um. 

Através disso, a automação predial englobou o controle de diversos dispositivos 

como: iluminação, entretenimento, segurança, telecomunicações, controles de 

temperatura do ambiente, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e outros ( PINHEIRO, 

2004).  

Pode ser dito que a Automação Residencial (Domótica) é uma subárea da 

Automação Predial, visto que essa é mais abrangente podendo ser aplicada não só 

a residências, como também a edifícios, galpões, indústrias, escolas, comércio entre 

outros. A Automação Residencial (Domótica) é mais restrita ao ambiente em que 

está sendo utilizada, ou seja, restrita a aplicações em residências. De acordo com a 

figura 1, onde têm-se o Diagrama de Venn, pode-se interpretar a relação entre 

Automação Predial e a Domótica. 

 



3 
 

 

Figura 1- Relação entre automação predial e residencial. 

 

Diversos dispositivos e tecnologias que representam soluções em domótica 

foram desenvolvidos, basicamente após a década de 1970, para maior facilidade e 

otimização da automação, do controle e da integração de sistemas domóticos. 

Entretanto, devido ao alto custo e a pouca disseminação dos benefícios ofertados 

pela domótica, a área ainda encontra-se em progresso. (DAL BÓ; MURATORI, 

2011).  

Para que esta tecnologia não seja de usufruto somente da alta sociedade, o 

desenvolvimento de tecnologias de baixo custo é fundamental, fazendo com que 

mais de 53% da população brasileira (CISCATI; CORONATO ,2013) tenha a 

oportunidade de utilizarem os benefícios gerados pela Automação Predial. 

Esse trabalho visa otimizar os benefícios da Automação Predial, permitindo o 

acesso e controle do ambiente automatizado de qualquer local do mundo, por meio 

de tecnologia de baixo custo. 

Espera-se que por meio desse trabalho a população de modo geral, incluindo 

os portadores de necessidades especiais, possa ser beneficiada com essa 

tecnologia no seu cotidiano, proporcionando maior independência, praticidade, 

conforto, acessibilidade, economia, entre outros. Além disso, espera-se que este 

trabalho seja um importante contributo prático e teórico para essa área do 

conhecimento, a  Automação Predial. 

 

http://www.sae.gov.br/site/?p=17295
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1.1. ESCOLHAS PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO  

 

Para elaboração do trabalho foi necessário uma série de escolhas, essas podem 
ser vistas no Anexo A, sendo um diagrama do conjunto de escolhas que foram 
necessárias para a realização do trabalho. 
 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo geral 

 

Desenvolver um protótipo para controlar lâmpadas e outros equipamentos 

eletrônicos remotamente, por meio de celulares, tablets, computadores, e outros, via 

internet. Para isso foi necessário alguns outros objetivos. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

  

A realização desse projeto teve os seguintes objetivos específicos : 

 Realizar a revisão bibliográfica sobre a comunicação Arduino/internet e a sua 

aplicabilidade na automação predial; 

 Analisar a importância da automação nos projetos de automação residencial 

bem como suas vantagens; 

 Analisar a disponibilidade de materiais no mercado necessários para a 

montagem do protótipo; 

 Desenvolver interface que permitem o controle dos atuadores propostos;  
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2. Revisão bibliográfica 

 

2.1. Revisão histórica 

 

Automação é um sistema de equipamentos eletrônicos e/ou mecânicos que 

controlam seu próprio funcionamento, quase sem a intervenção do homem. 

Diferente da mecanização, a automação possibilita a realização do trabalho por meio 

de máquinas automáticas, nas quais são capazes de se autorregularem (SISTEMAS 

DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE, 2005). 

Desde os primórdios, o Homem tem procurado facilitar as suas tarefas do dia-

a-dia através da automatização das mesmas. Na figura 2 tem-se um exemplo da 

evolução do processo de automação das tarefas. O emprego de dispositivos 

automáticos vem dos tempos antigos, onde entre os primeiros exemplos, podem-se 

citar controles de vazão e nível nos reservatórios de água da Roma Antiga e o 

relógio mecânico inventado no Séc. XII.(UNESP) 

 

Figura 2-Evolução da automação nas tarefas do dia-a-dia (ARCELOR BRASIL, 2005). 
 

No entanto a automação ganha seu destaque inicialmente na Inglaterra no 

séc.XVIII, a partir da Revolução Industrial, no qual o país estava passando por um 

período de crescimento populacional e, para atender a essa demanda, os sistemas 

agrário e artesanal tiveram de aumentar sua produção, nascendo então os gigantes 

teares e a utilização de máquinas a vapor. Tem-se também o início da utilização da 
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energia elétrica que passa a estimular indústrias como a do aço, a química e a de 

máquinas-ferramenta. A invenção da locomotiva a vapor possibilitou a locomoção de 

pessoas e desses produtos em um tempo menor e custos mais baixos (MACHADO, 

2000). 

A partir do século XX, a tecnologia da automação passou a contar com 

computadores, servomecanismos e controladores programáveis. O computador é a 

base da automação contemporânea, foi com o desenvolvimento e aperfeiçoamento 

dele que foi possível alocar milhares de transistores em uma pastilha de silício de 

1cm², resultando então nos circuitos integrados (CIs) (FUENTES, 2005). 

Em 1948, John T. Parsons desenvolveu um método de controle de máquina-

ferramenta a partir de cartões perfurados com informações para controle. Desde 

então, fabricantes de máquinas-ferramenta passaram a desenvolver projetos 

particulares, dando início ao comando numérico, no qual foi implementado uma 

forma programável de automação com processo controlado por números, letras e 

símbolos. Posteriormente, robôs substituíram a mão-de-obra no transporte de 

materiais e em atividades perigosas (SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE, 

2005). 

Em 1954 George Devol projetou o robô programável, poucos anos depois a 

General Motors instalou robôs em sua linha de produção para soldagem de 

carrocerias. 

A automação foi desencadeada, em sua essência, pela necessidade de 

melhorar a produtividade. Com as recentes evoluções da tecnologia, outros 

sinônimos foram surgindo, os produtos ficaram mais baratos e as pessoas passaram 

a querer aproveitar dos benefícios da automação para um maior conforto, qualidade 

de vida e de produto. Para atender as necessidades humanas a automação se 

ramificou, basicamente em três grupos: industrial, comercial e predial. 

Como esse trabalho se trata da Automação Predial, será abordado apenas a 

sua história. 

 

 

2.2.   Histórico Automação Predial 
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Desde os primórdios, o ser humano, por extinto natural de se proteger, teve, 

por obrigação, encontrar um local para se abrigar das diversas circunstâncias em 

que o meio lhe oferecia como, por exemplo, garantir proteção de predadores, chuva 

etc. Inicialmente começou a habitar cavernas, em seguida cabanas e atualmente 

residências. Com a evolução das residências surgiu a necessidade de controlar 

iluminação e fluxo de ar onde foi adotado o uso de janelas e portas, necessidade de 

controlar luminosidade e privacidade onde começou a ser utilizado cortinas e 

persianas, após o surgimento da eletricidade criou-se os interruptores de forma que 

foi possível obter luz “ilimitada” após o pôr-do-sol e controlar alguns dispositivos 

elétricos, como motores, lâmpadas, bombas, etc. Contudo é relevante destacar que 

para o funcionamento de todos eles há a necessidade de uma ação humana direta 

(SANTOS, 2010).   

Através da evolução da tecnologia, foi possível controlar equipamentos 

através do uso de relés ou termostatos. Como esses equipamentos só funcionam a 

partir de um estímulo e também não transmitiam informações, foram designados a 

uma automação local. Já com a evolução da computação, eletrônica, sistemas 

embutidos e microcontroladores, a automação converge para sistemas 

centralizados, onde a informação é processada por uma central. (SANTOS, 2010) 

A automatização é o processo onde se utiliza dispositivos automáticos, 

eletrônicos e inteligentes para controlar o funcionamento de um sistema ou processo 

(INFOPÉDIA). Por meio do objetivo de controlar estes processos tais como, sistema 

de detecção de incêndio, controle de iluminação, climatização, monitoramento, entre 

outros, que surgiram os Edifícios Inteligentes (EIs), criados com o objetivo de reduzir 

custos energéticos, assim como utilização e manutenção dos edifícios. 

 A Automação Predial surgiu como um ramo dos EIs, com uma aplicação 

ampla, desde a Domótica com as casas, apartamento e escritórios, até galpões, 

comércio e indústrias.  

 

2.3. Automação Predial 

 

A Automação Predial, bem como a residencial é o conjunto de serviços 

proporcionados por sistemas tecnológicos integrados como o melhor meio de 
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satisfazer as necessidades básicas de segurança, comunicação, gestão energética 

e conforto de um edifício (DAL BÓ; MURATORI, 2011). 

O principal fator que define uma instalação predial automatizada é a 

integração entre os sistemas junto com a capacidade de executar funções e 

comandos através de instruções pré-programadas. Essa integração deve abranger 

todos os sistemas tecnológicos do edifício, tais como: 

• Instalação elétrica, que compreende: iluminação, persianas e cortinas, 

gestão de energia e outros; 

• Sistema de segurança: alarmes de intrusão, alarmes técnicos (fumaça, 

vazamento de gás, inundação), circuito fechado de TV, monitoramento, controle de 

acesso; 

• Sistemas multimídia: áudio e vídeo, som ambiente, jogos eletrônicos, além 

de vídeos, imagens e sons sob demanda; 

• Sistemas de comunicações: telefonia e interfones, redes domésticas, TV por 

assinatura; 

• Utilidades: irrigação, aspiração central, climatização, aquecimento de água, 

bombas e outros. 

A figura 3 mostra alguns exemplos do que pode ser automatizados em uma 

casa. Tais exemplos podem ser expandidos para a Automação Predial. Já a tabela 1 

mostra quais equipamentos que podem ser utilizados em alguns itens 

automatizáveis. 
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Figura 3- Exemplo ilustrativo de opções de automação residencial (MESSIAS,2007). 
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Tabela 1- Equipamentos e propósito de uso (MESSIAS, 2007). 

 

A Automação Predial é ainda recente, a primeira utilização dessa tecnologia 

está por volta do fim da década de 1970, quando nos Estados Unidos surgiram os 

primeiros módulos “inteligentes”, cujos comandos eram enviados pela própria rede 

elétrica do edifício, no conceito de Power Line Control. 

Com o surgimento de computadores pessoais, internet, celulares e outras 

tecnologias, a aceitação das tecnologias para os edifícios passou a ter um forte 

apelo. A crescente popularização das tecnologias, bem como os custos 

decrescendo, tem ajudado esse setor da automação. 

Segundo DAL BÓ e MURATORI recentes pesquisas feitas nos EUA apontam: 

 84% dos construtores entendem que associar a tecnologia às residências que 

constroem é um importante diferencial mercadológico; 
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 Os consumidores entrando no mercado, adquirindo seu primeiro imóvel, estão 

sendo exigentes com relação ao uso de tecnologia nas residências que lhes 

são oferecidas; 

 Existe um aumento na demanda de sistemas automatizados que envolvem 

sustentabilidade, economia de energia e preservação de recursos naturais; 

 Entre as tecnologias emergentes que devem alcançar elevados patamares de 

crescimento nos próximos anos, estão os media centers, o monitoramento à 

distância, o controle de iluminação e o home care. 

A tabela 2 mostra a evolução na utilização de algumas tecnologias para 

residências automatizadas. 

Tabela 2- Evolução na adoção de algumas tecnologias para residências(DAL BÓ; MURATORI, 
2011). 

 

A Automação Predial está presente para amparar as pessoas, oferecendo 

maior conforto, segurança, entretenimento e redução de custos, também 

contribuindo para portadores de deficiência física, fazendo com que sejam mais 

independentes, ou seja, essa tecnologia ajuda na acessibilidade. Um exemplo disso 

consiste em uma casa “inteligente” e planejada, onde as portas se abrem 

automaticamente, o controle de aparelhos e lâmpadas sendo feito remotamente.  
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3. BASE TEÓRICA PARA DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 

 

Para que a Automação Predial possa ser empregada é necessário o uso de um 

controlador para que esse faça o controle do ambiente. O presente trabalho utiliza 

um microcontrolador (Atmega328p) para satisfazer o controle do local, esse por sua 

vez é baseado na plataforma Arduino UNO. Também serão utilizados relés e cargas 

a serem acionadas por eles. 

Microcontroladores são constituídos de um microprocessador, memória e 

periféricos de entrada/saída e podem ser programado para funções específicas, 

como, por exemplo, o controle de máquinas e diferentes automações 

(CAVALCANTE, 2011). 

 

3.1. Plataforma Arduino 

 

A plataforma Arduino foi criada em 2005 com o objetivo de servir como base para 

projetos de baixo custo, sendo simples o suficiente para ser usada por 

desenvolvedores amadores. 

Arduino é uma plataforma de hardware livre de prototipação eletrônica, criada na 

Itália, constituído basicamente de uma placa microcontroladora de fácil utilização do 

hardware, uma interface amigável no computador que utiliza uma linguagem de 

programação típica, chamada Processing, bem próxima da linguagem C/C++. Possui 

um ambiente de desenvolvimento e suporte a entrada e saída de dados e sinais. 

Destina-se a artistas, designers e qualquer pessoa interessada em criar objetos ou 

ambientes interativos (VASILJEVIC, 2013). 

Por ser uma plataforma de hardware livre, as pessoas podem usá-la para criar 

diversos projetos sem custo algum de direitos pela utilização da plataforma, podendo 

ser distribuído gratuitamente, se elas desejarem (VASILJEVIC, 2013). Isto tem como 

benefícios a criação e distribuição de novas bibliotecas e ferramentas, auxiliando o 

desenvolvimento de novos projetos e também uma comunidade com milhares de 

pessoas que divulgam informações e detalhes de seus projetos, fazendo com que o 

conhecimento seja propagado. 
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A plataforma microcontrolada utiliza-se de uma camada simples de software 

implementada na placa, que é um bootloader, fazendo com que não seja necessário 

o uso de programadores para o chip, o que facilita ainda mais o seu uso uma vez 

que não exige compiladores ou hardware adicional (SOUZA, 2011). 

 

3.1.1. Plataforma Arduino UNO 

  

O Arduino Uno é uma placa de microcontrolador baseado no Atmega328p. 

Possui 14 entradas / saídas digitais (dos quais 6 podem ser usados como saídas 

PWM), 6 entradas analógicas, uma velocidade de clock de 16 MHz, uma conexão 

USB, um conector de alimentação e um botão de reset. 

Em resumo apresenta as seguintes características: 

a) Microcontrolador: Atmega328p; 

b) Tensão de operação: 5V; 

c) Tensão de entrada (recomendada): 7-12V ; 

d) Tensão de entrada (limite): 6-20V ; 

e) Pinos de I/O digital: 14 (6 podem ser usadas como saídas PWM); 

f) Pinos de entrada analógica: 6; 

g)Corrente CC por pino de I/O: 40 mA; 

h) Corrente CC para pinos de 3.3V: 50 mA; 

i) Memória Flash: 32 KB onde 8 KB é usado pelo bootloader ; 

j) SRAM: 8 KB; 

k) EEPROM: 4 KB; 

l) Velocidade de clock: 16 MHz. 

Na figura 4 pode ser visto a plataforma Arduino UNO. 
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Figura 4- Plataforma Arduino UNO. 

 

3.2. Relés 

 

Os relés são dispositivos comutadores eletromecânicos (INSTITUTO 

C.BRAGA NEWTON, 2011). A estrutura simplificada de um relé é mostrada na figura 

5. 

 

Figura 5- Estrutura simplificada de um relé (INSTITUTO C.BRAGA NEWTON, 2011). 
 

Nas proximidades de um eletroímã é instalada uma armadura móvel que 

permitirá abrir ou fechar os contatos. Quando uma corrente elétrica percorre a 

bobina é gerado um campo magnético que atua sobre a armadura, atraindo-a. Com 
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isso os contatos são ativados, os quais podem ser abertos, fechados ou comutados, 

dependendo de sua posição, conforme mostra a figura 6, controlando assim as 

correntes que circulam por circuitos externos. 

 

Figura 6- Princípio de funcionamento dos contatos dos relés (INSTITUTO C.BRAGA NEWTON, 
2011). 

Quando a corrente deixa de circular pela bobina do relé o campo magnético 

criado desaparece, fazendo com que a armadura volte a sua posição inicial pela 

ação da mola. Os relés se dizem energizados quando estão sendo percorridos por 

uma corrente em sua bobina capaz de ativar seus contatos, e se dizem 

desenergizados quando não há corrente circulando por sua bobina (INSTITUTO 

C.BRAGA NEWTON, 2011). 

 

3.2.1. Contatos Normalmente Aberto (NA) 

 

Um contato do tipo normalmente aberto permanece desligado até o momento 
em que o relé seja energizado. Quando isso ocorre, os contatos se fecham, e com 
isso torna-se possível a circulação da corrente pelo circuito externo. 
 

3.2.2. Contatos Normalmente Fechado (NF) 
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Estes relés apresentam um ou mais contatos que estão fechados, permitindo a 

circulação pela carga externa, quando a bobina estiver desenergizada. Quando a 

bobina é energizada o relé abre seus contatos, interrompendo a circulação de 

corrente pela carga externa, como é visto na figura 7. 

 

 

Figura 7- Comportamento dos contatos NF (INSTITUTO C.BRAGA NEWTON, 2011). 
 

3.2.3. Contatos NA e NF ou Reversíveis 

 

Contatos NA e NF permitem a utilização simultânea dos contatos NA e NF ou de 

modo reversível, pode ser utilizada para alternar a carga que será energizada, 

conforme mostra a figura 8. 

 

 

Figura 8- Comportamento dos contatos NA e NF (Adaptado de: INSTITUTO C.BRAGA 
NEWTON, 2011). 
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3.2.4. Módulo Relé 

 

Este Módulo Relé foi adotado devido à praticidade e também quando se trata de 

Automação Predial deve ser levado em conta o design juntamente com o tamanho 

do dispositivo. O módulo permite uma integração com uma gama extensa de 

microcontroladores, entre eles o Arduino. A partir das saídas digitais pode-se, 

através do relé, controlar cargas maiores e dispositivos como motores AC ou DC, 

eletroímãs, solenoides e lâmpadas incandescentes. Possui 2 canais de 5 volts e 

cada um possui um LED para indicar o estado da saída do relé. 

Características:  

a) Tensão de operação: 5VDC (VCC e GND). 

b)Tensão de sinal: 5VCD (IN1 e IN2). 

c)Corrente típica de operação: 15~20mA. 

d)Cada relé possui 3 terminais proporcionando 1 contato NA, 1 NF e o 

Comum. 

e)Contato do relé permite tensão de até 30 VDC a 10A ou 250VAC a 10A. 

f) Tempo de resposta: 5~10ms. 

g)Indicador LED de funcionamento. 

h)4 Buracos de 3mm para fixação na extremidades da placa. 

i)Dimensões: 51mm x 38mm x 20mm. 

A figura 9 mostra o módulo relé a ser utilizado. 



18 
 

 

Figura 9- Módulo relé. 

 

3.3. WEB SERVER 

 

Web Server são computadores que fornecem páginas da internet. Todo Web 

Server contém um endereço de IP (Internet Protocol) e possivelmente um domínio 

de nome. Por exemplo, ao acessar o URL  http://www.em.ufop.br/decat/decat/, o 

buscador envia uma autorização para o Web Server que contém o domínio do nome 

em.ufop.br. O servidor então lê a página chamada index.html e envia para o seu 

buscador.( HAFIZ, 2012) 

Tal processo pode ser visto na figura 10. 

 

http://www.em.ufop.br/decat/decat/
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Figura 10- Modelo Cliente/ Servidor. 
 

Qualquer computador pode se tornar um Web Server instalando um software 

para servidor e conectando-se a máquina à internet. Existem muitos softwares de 

Web Server, nesse trabalho será utilizado o software WAMP. 

 

3.3.1. APACHE 

 

Como dito anteriormente, existe um servidor por trás do site acessado, sendo 

responsável por disponibilizar a página e todos os demais recursos que ela oferece. 

O apache permite não só o processamento HTTP como também executa outros 

protocolos, tais como o HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure - Protocolo de 

transferência de hipertexto seguro), o FTP (File Transfer Protocol – Protocolo de 

transferência de arquivo), entre outros. 
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Pelo fato de um excelente desempenho, segurança, compatibilidade com 

diversas plataformas e todos os seus recursos, o Apache é o mais usado e 

conhecido como servidor web. (PORTAL EDUCAÇÃO, 2009) 

Surgido na National Center of Supercomputing Applications (NCSA) através 

do trabalho de Rob McCool, que depois de parar de trabalhar no software as 

pessoas passaram a adaptar o servidor web às suas necessidades. (PORTAL 

EDUCAÇÃO, 2009) 

Sendo um software livre, o Apache Server permite que qualquer pessoa 

possa utilizá-lo gratuitamente, estudar ou alterar seu código-fonte. A grande 

vantagem de tal software é ser compatível com diversos sistemas operacionais, 

como: Linux, Windows, Novell Netware e OS/2. Outra vantagem é ser capaz de 

executar códigos em diversos formatos, tais como: PHP, Perl, Shell Script, ASP. 

Podendo atuar como servidor FTP, HTTP, entre outros. 

Outras principais características do servidor Apache são citadas abaixo: 

 Possui suporte para linguagem como Perl, PHP, Shell Script, ASP, etc. 

  Suporte a autorização de acesso podendo ser especificadas restrições de 

acesso separadamente para cada endereço/arquivo/diretório acessado no 

servidor. 

  Autenticação requerendo um nome de usuário e senha válidos para acesso a 

alguma página/sub-diretório/arquivo (suportando criptografia via Crypto e 

MD5). 

  Negociação de conteúdo, permitindo a exibição da página Web no idioma 

requisitado pelo Cliente Navegador. 

  Suporte a tipos mime. 

  Personalização de logs. 

  Mensagens de erro. 

  Suporte a virtual hosting (é possível servir 2 ou mais páginas com endereços/ 

portas diferentes através do mesmo processo ou usar mais de um processo 

para controlar mais de um endereço). 

  Suporte a IP virtual hosting. 

  Suporte a servidor Proxy ftp e http, com limite de acesso, caching (todas 

flexivelmente configuráveis). 
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  Suporte a proxy e redirecionamentos baseados em URLs para endereços 

Internos. 

  Suporte a criptografia via SSL (Secure Sockets Layers),Certificados digitais. 

  Módulos DSO (Dynamic Shared Objects) permitem adicionar/remover 

funcionalidades e recursos sem necessidade de recompilar o programa. 

 

3.3.2. WAMP 

 

Sigla para Windows/Apache/MySQL/PHP, Python, e/ou PERL. Segundo 

HAFIZ, refere-se a um conjunto de aplicativos livres (open source), combinado com 

a Microsoft Windows, cujo comumente é usado em ambientes para Web Server. A 

pilha do WAMP fornece aos desenvolvedores quarto elementos-chave de um Web 

Server: um sistema de operação, base de dados, Web Server e um software de 

script para Web. O uso combinado desses programas é chamado de pilha do 

servidor. Nesta pilha, Microsoft Windows é o sistema operacional (OS), o Apache é o 

servidor Web, MySQL lida com os componentes de banco de dados, enquanto o 

PHP, Python ou Perl representa as linguagens de script dinâmicas. Foi escolhido o 

WAMP devido as suas características assim descritas: 

 

 Configura o servidor em apenas um clique( Exemplo e funções de índices 

PHP no Anexo B). 

  Gerencia Apache e serviços MySQL com muita facilidade. 

  Permite mudar online / off-line (dar acesso a todos ou só local host). 

  Permite instalar e trocar os lançamentos de Apache, MySQL e PHP. 

  Gerencia as configurações dos servidores. 

  Acessa registros. 

  Acessa arquivos de configurações. 

  Permite ir a raiz do diretório  em apenas um clique. 
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4. Desenvolvimento do protótipo 

 

4.1. Arduino 

 

Primeiramente foi feito a programação do Arduino disponível no Anexo C, 

onde é feito a declaração dos pinos que serão utilizados e declarados como 

OUTPUT e a programação onde conforme é enviado um caractere, o Arduino 

acionará um dispositivo, estando pronto é feito o upload para a plataforma. 

 

4.2. Desenvolvimento da IHM 

 

Para a programação HTML e PHP foi usado um Ambiente Integrado de 

Desenvolvimento(IDE) Codelobster PHP Edition, um entre muitas opções de 

aplicativo para programação web. Esse oferece suporte a arquivos PHP, CSS, 

HTML e JAVA, sendo leve, prático e, além disso, permite a inserção de pontos de 

paradas e o debug do código passo a passo. Outra qualidade do programa está 

relacionada às principais opções as quais são acessíveis por meio de botões, sendo 

um programa simples e funcional. Na figura 11 pode-se observar o ambiente de 

programação. 



23 
 

 

Figura 11-  Ambiente de programação Codelobster PHP Edition. 

 

Com a programação do Arduino pronta, foi feito a programação HTML onde é 

criada a interface amigável com o cliente, ou melhor, uma interface homem-máquina 

(IHM). Nessa interface são criados ícones nos quais são associados aos caracteres 

e suas respectivas ações, que possibilitará o acionamento do dispositivo. Além 

disso, é no desenvolvimento da interface onde é feito a “estética” da interface, 

colocando imagem de fundo, criando design dos ícones, o cabeçalho da página e o 

posicionamento de cada item. Esse arquivo foi chamado de Ihm.html, disponível no 

Anexo D . 

Posteriormente foi feito a programação PHP, onde primeiramente verificou-se 

a porta correspondente a do Arduino no computador. No caso do Arduino estiver em 

uma porta de um número maior que 7, por testes práticos deve-se forçar o Arduino a 

estar em uma porta de número correspondente menor, seguindo os passos a seguir: 

Para verificar a porta em que o Arduino se encontrava, teve que acessar o 

Gerenciamento de dispositivos do computador e depois clicando em Portas (COM e 

LPT) como é mostrado na figura 12. 
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Figura 12- Janela de Gerenciamento de dispositivos. 
 

Pode-se notar que o Arduino se encontra na porta COM10, no qual teve que 

ser forçado para um número menor ou igual a 7. Dando dois cliques com o botão 

esquerdo do mouse, foi possível configurar a porta na janela de propriedades, como 

se pode ver na figura 13. 
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Figura 13- Janela das propriedades da porta COM. 

 

Em Avançado, foi escolhida a porta em que se deseja forçar o Arduino a 

utilizar, como pode ser visto na figura 14, caso estejam em uso pode selecionar do 

mesmo modo. Feito isso a janela do Gerenciamento de dispositivos será atualizada 

já com a porta correta, como é mostrado na figura 15. 
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Figura 14- Janela de Configurações avançadas. 

 

 

Figura 15- Janela de Gerenciamento de dispositivos atualizada. 

 

Para conferir se a porta está comunicando com o PHP-Arduino , onde a 

plataforma se encontra já programada, utilizou-se VinHyperterminal, um software 
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similar ao software nativo do Windows XP Hyperterminal, desenvolvido 

exclusivamente para comunicação entre o computador e periféricos externos ligados 

ao PC através das portas USB.( NUNES, 2012) 

Selecionando a porta correta e a velocidade de comunicação, é possível 

trocar informações com algum periférico externo conectado a esta porta (Arduino 

UNO configurado para a velocidade selecionada), onde pode confirmar a 

comunicação do PHP-USB-Arduino, como mostra a figura 16. 

 

Figura 16- Interface VinHyperterminal. 

 

A vantagem desse software é a compatibilidade com Windows Vista, 7 ou 8 e 

por ser um software livre. (NUNES, 2012)  

 

Após os testes acima foi feito a programação PHP, onde já no início deve-se 

abrir a porta COM em que se encontra o Arduino com o comando fopen("X", "y"), 

onde: 

X deve ser substituído pela COM em que se encontra o Arduino. 

e y deve ser substituído por: 

 “w”, no caso de escrita de dados. 

 “r”, no caso de leitura dos dados:. 

 “a”, no caso de envio e recebimento de dado:. 
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Posteriormente os ícones da programação HTML devem ser tratados no PHP, 

onde é programado de uma forma que ao pressionar um determinado ícone da 

interface, esse “escreverá” o caractere associado a ele no Arduino, lembrando que a 

porta COM deve ser fechada depois da atividade realizada, para que outros 

comandos possam ser realizados. Esse arquivo foi chamado de Comando.php, 

disponível no Anexo E. 

Com os dois últimos arquivos prontos, criou-se uma pasta chamada de 

Arduino, onde os arquivos, imagens do ícones e fundo da interface devem ser 

alocados. Essa pasta foi incluída dentro da pasta WWW do WAMP e também dentro 

da pasta HTDOCS.  

 

4.3. Permitindo acesso externo da IHM 

 

4.3.1. Configuração das Portas no roteador 

 

Para que o ambiente de trabalho possa ser acessado de outros dispositivos 

pela internet, devem ser feitos algumas configurações no roteador. Ao entrar na 

página de configuração do roteador, buscou-se pelo nome NAT (Network Address 

Translation )ou Virtual Server, ou similar, desse modo foi habilitado o Virtual Server, 

indicando a porta na qual desejo-se abrir (Porta Pública e Porta Privada), o IP do 

computador, o tipo de protocolo e o horário que será permitido o acesso a porta. 

Neste trabalho a porta utilizada foi a porta 80, para saber o ip do computador 

deve-se ir ao Executar do Windows, como mostra a figura 17. Após digitar “cmd”, na 

janela Executar, aparecerá uma janela de Administração, onde foi digitado “ipconfig”, 

o IP do computador é o Endereço IPv4 na seção “Adaptador de Rede sem Fio 

Conexão de Rede sem Fio”, como mostra na figura 18. 
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Figura 17- Janela Executar 

 

 

Figura 18- Janela para consulta do IP. 
 

Na página de configuração do roteador, depois de localizado o Virtual Server, 

foi colocado o IP do computador, o horário em que é permitido o acesso externo, o 

protocolo que se deseja utilizar e a porta e que se desejava abrir, não esquecendo 

de habilitar o Virtual Server. Na figura 19 pode ser visto a configuração do Virtual 

Server. 
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Figura 19- Configuração do Virtual Server. 
 

4.3.2. Firewall do Windows  

 

Depois de configurado o roteador, foi desativado o Firewall do Windows e 

feito algumas configurações. Em Painel de Controle >> Sistema e Segurança >> 

Firewall do Windows >> Configurações Avançadas. Foi criada uma regra de entrada, 

clicando em “Regras de entrada” e depois em “Nova Regra”, a figura 20 mostra a 

janela de configurações avançadas junto ao processo citado. 



31 
 

 

Figura 20- Janela de Configurações Avançadas. 

 

Depois de selecionado o ícone “Nova Regra”, na janela Assistente para Nova 

Regra de Entrada foi selecionado o ícone “Porta”, depois em “Protocolo e Portas” foi 

selecionado o protocolo TCP (Transmission Control Protocol ) e em “Portas locais e 

específicas” é colocado a porta 80. Na figura 21 e 22 pode ser visto esses passos 

ditos anteriormente. 
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Figura 21- Janela Assitente para Nova Regra de Entrada no tópico Tipo de regra. 



33 
 

 

Figura 22- Assistente para Nova Regra de Entrada no tópico Protocolo e Portas. 

 

Depois no tópico “Ação” foi selecionada “Permitir Conexão”, em “Perfil” foi 

selecionado todos os tópicos e em “Nome” foi dado um nome para a regra e conclui-

se o processo. 

 

4.3.3. Configurações no Apache 

 

Para configurar o Apache, no arquivo “httpd.conf” deve ser feito algumas 

alterações, primeiramente na porta em que foi decidida para permitir o acesso 

externo. No arquivo foram substituídos as seguintes linhas: 

1- Em “Listen XX” sendo XX o número da porta, foi substituído por Listen 80. 

2- Em “ServerName localhost:80”foi substituído por: ServerName 

192.168.0.55:80, onde 192.168.0.55 é  número do IP do computador. 

3- Em “Order Deny,Allow 

        Deny from all 

        Allow from 127.0.0.1”, foi substituído por: 
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“Order Deny,Allow 

         Allow from all”. 

 

4.3.4. Permitindo acesso externo com IP dinâmico 

 

Como o IP externo da sua rede muda frequentemente, foi utilizado um site no 

qual trata desse “problema”, o link do site é www.noip.com. Apesar de o domínio 

gratuito ter validade, esse site foi a melhor solução encontrada, onde nele é criado 

um domínio e instalado um programa em que o site oferece quando se está criando 

o domínio. Esse programa gerencia os domínios criados pertencentes ao criador. A 

vantagem de se criar um domínio é que depois de configurado, não há necessidade 

de a todo momento consultar o endereço externo de IP e sim o seu domínio, por 

exemplo: minhacasaem.no-ip.biz. 

Feito o download do programa, o Host teve de ser editado, em “Edit Host”, 

onde deve ser selecionado o domínio, em seguida foi salvo. Feito isso a janela do 

programa que gerencia os domínios ficará como na figura 23. 

 

Figura 23- Janela do Gerenciador de domínios. 

 

4.4. Circuito de acionamento 

  

Para ser feito o acionamento das cargas, foi utilizado o circuito da figura 24, 

onde se pode ver detalhado as ligações no relé e arduino, como também nas cargas 
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a serem acionadas, lembrando que foi utilizado uma lâmpada e cafeteira por 

escolha, poderia ter sido outro dispositivo eletrônico. 

 

Figura 24- Circuito de acionamento. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

O protótipo proposto atendeu o seu propósito, onde pôde, com auxílio de um 

aparelho eletrônico com acesso a internet, controlar duas cargas através do 

acionamento de ícones da página HTML disponível na internet. Essa tecnologia por 

sinal oferece o conforto para as pessoas, principalmente as que contêm limitações 

no movimento. 

Para futuros trabalhos poderia ser realizada a otimização da IHM de tal forma 

a ser atualizada em dispositivos eletrônicos diferentes, sabendo assim o verdadeiro 

estado da carga (ligada ou desligada). 

Poderia também ser feito o acionamento de uma maior quantidade de cargas 

e além disso ser feito o gerenciamento visual dos dispositivos, onde se pode 

realmente ver o acionamento na carga de qualquer lugar do mundo. 

Por fim pode ser realizada a implementação de um banco de dados para 

controle de custos e gastos de cada dispositivo eletrônico. 
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ANEXO A 

Diagrama de decisões para monografia 
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ANEXO B 

 

INDICES PHP  

 imap_8bit — Converte uma string de 8bit string para uma string citada para 

impresão. 

 imap_alerts — Retorna todos alertas de mensagens IMAP que ocorreram. 

 imap_append — Acrescenta uma mensagem string para uma caixa de correio 

especificada. 

 imap_base64 — Decodifica BASE64 texto codificado. 

 imap_binary — Converte uma string de 8bit em uma string de base 64. 

 imap_body — Lê o corpo da mensagem. 

 imap_bodystruct — Lê a estrutura de uma seção do corpo especificado de 

mensagem especificada. 

 imap_check — Verifica caixa de correio atual. 

 imap_clearflag_full — Limpa sinalizadores em mensagens. 

 imap_close — Fechar um fluxo IMAP. 

 imap_create — Sinônimo de imap_createmailbox 

 imap_createmailbox — Criar uma nova caixa de correio. 

 imap_delete — Marca uma mensagem para exclusão da caixa de correio 

atual. 

 imap_deletemailbox — Exclui uma caixa de correio. 

 imap_errors — Retorna todos os erros que ocorreram IMAP. 

 imap_expunge — Apaga todas as mensagens marcadas para exclusão. 

 imap_fetch_overview — Lê uma visão geral das informações nos cabeçalhos 

da mensagem dada. 

 imap_fetchbody — Busca uma seção específica do corpo da mensagem. 

 imap_fetchheader — Retorna ao cabeçalho de uma mensagem. 

 imap_fetchmime — Busca cabeçalhos MIME para uma seção específica da 

mensagem. 

 imap_fetchstructure — Lê a estrutura de uma mensagem específica. 

 imap_fetchtext — Sinônimo de imap_body 

 imap_gc — Limpa cache IMAP . 

http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-8bit.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-alerts.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-append.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-base64.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-binary.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-body.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-bodystruct.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-check.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-clearflag-full.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-close.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-create.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-createmailbox.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-delete.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-deletemailbox.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-errors.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-expunge.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-fetch-overview.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-fetchbody.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-fetchheader.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-fetchmime.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-fetchstructure.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-fetchtext.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-gc.php
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 imap_get_quota — Recuperar as configurações de nível de cotas, e estática 

de uso por caixa de correio. 

 imap_get_quotaroot — Recupera as configurações de cota por usuário. 

 imap_getacl — Obtém o ACL para uma determinada caixa de correio. 

 imap_getmailboxes — Lê a lista de caixas de correio, retornando informações 

detalhadas sobre cada um. 

 imap_getsubscribed — Lista todas as caixas de correio subscritas. 

 imap_header — Sinônimo de imap_headerinfo. 

 imap_headerinfo — Lê o cabeçalho da mensagem. 

 imap_headers — Retorna aos cabeçalhos de todas as mensagens em uma 

caixa de correio. 

 imap_last_error — Obtém o último erro IMAP que ocorreu durante esta 

solicitação de página. 

 imap_list — Lê a lista de caixas de correio. 

 imap_listmailbox — Sinônimo de imap_list. 

 imap_listscan — Retorna a lista de caixas de correio que corresponde ao 

texto dado. 

 imap_listsubscribed — Sinônimo de imap_lsub. 

 imap_lsub — Lista todas as caixas de correio inscritos. 

 imap_mail_compose  — Cria uma mensagem MIME baseado em determinado 

envelope e seções do corpo. 

 imap_mail_copy — Copia mensagens especificadas para uma caixa de 

correio. 

 imap_mail_move — Move mensagens específicas para a caixa de correio. 

 imap_mail — Envia uma mensagem de e-mail. 

 imap_mailboxmsginfo — Obtém informações sobre a caixa de correio atual. 

 imap_mime_header_decode — Decodifica MIME elementos de cabeçalho. 

 imap_msgno — Obtém o número de seqüência da mensagem para o dado 

UID. 

 imap_num_msg — Obtém o número de mensagens na caixa de correio atual. 

 imap_num_recent — Obtém o número de mensagens recentes na caixa de 

entrada atual. 

 imap_open — Abre um fluxo de IMAP para uma caixa de correio. 

 imap_ping — Verifica se o fluxo de IMAP ainda está ativa. 

http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-get-quota.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-get-quotaroot.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-getacl.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-getmailboxes.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-getsubscribed.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-header.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-headerinfo.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-headers.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-last-error.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-list.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-listmailbox.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-listscan.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-listsubscribed.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-lsub.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-mail-compose.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-mail-copy.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-mail-move.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-mail.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-mailboxmsginfo.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-mime-header-decode.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-msgno.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-num-msg.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-num-recent.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-open.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-ping.php
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 imap_qprint — Converte uma string quoted-printable para uma seqüência de 

8 bits. 

 imap_rename — Sinônimo de imap_renamemailbox. 

 imap_renamemailbox — Renomeia uma caixa de correio antigo para o novo 

caixa de correio. 

 imap_reopen — Reabre fluxo IMAP a nova caixa de correio. 

 imap_rfc822_parse_adrlist — Analisa uma seqüência de endereço. 

 imap_rfc822_parse_headers — Analisa os cabeçalhos de e-mail a partir de 

uma string. 

 imap_rfc822_write_address — Retorna um endereço de e-mail formatado 

corretamente dado a caixa de correio, host e informações pessoais. 

 imap_savebody — Salva uma seção específica do corpo para um arquivo. 

 imap_scan — Sinônimo de imap_listscan. 

 imap_scanmailbox — Sinônimo de imap_listscan. 

 imap_search — Esta função retorna um vetor de mensagens que 

correspondem aos critérios de pesquisa indicados. 

 imap_set_quota — Define uma cota para uma determinada caixa de correio. 

 imap_setacl — Define a ACL para uma determinada caixa de correio. 

 imap_setflag_full — Define sinalizadores em mensagens. 

 imap_sort — Obtém e classifica as mensagens. 

 imap_status — Retorna informações de status em uma caixa de correio. 

 imap_subscribe — Assina uma caixa de correio. 

 imap_thread — Retorna uma árvore de mensagem de rosca. 

 imap_timeout — Definer ou busca imap timeout. 

 imap_uid — Esta função retorna o UID para um determinado número de 

seqüência da mensagem. 

 imap_undelete — Desmarca a mensagem que está marcado excluído. 

 imap_unsubscribe — Cancela a inscrição de uma caixa de correio. 

 imap_utf7_decode — Decodifica uma string UTF-7 codificado modificado. 

 imap_utf7_encode — Converte a seqüência de ISO-8859-1 a modificação de 

texto UTF-7. 

 imap_utf8 — Converte texto codificado em MIME para UTF-8. 

 

http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-qprint.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-rename.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-renamemailbox.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-reopen.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-rfc822-parse-adrlist.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-rfc822-parse-headers.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-rfc822-write-address.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-savebody.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-scan.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-scanmailbox.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-search.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-set-quota.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-setacl.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-setflag-full.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-sort.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-status.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-subscribe.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-thread.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-timeout.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-uid.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-undelete.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-unsubscribe.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-utf7-decode.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-utf7-encode.php
http://www.php.net/manual/pt_BR/function.imap-utf8.php
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ANEXO C 

 

Código Aduino 
 
int ledPin6 = 6; 
int ledPin8  = 8; 
void setup()   { 
Serial.begin(9600); 
pinMode(ledPin6, OUTPUT); 
pinMode(ledPin8, OUTPUT); 
} 
void loop() 
{ 
char caracter; 
caracter = Serial.read();  
if(caracter == 'a') 
{ 
digitalWrite(ledPin8, HIGH); 
} 
else 
if(caracter == 'A') 
{ 
digitalWrite(ledPin8, LOW); 
} 
if(caracter == 'b')  
{ 
digitalWrite(ledPin6, HIGH);  
} 
else 
if(caracter == 'B')  
{ 
digitalWrite(ledPin6, LOW); 
}}  
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ANEXO D 
 

Ihm.html 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Language" content="pt-br"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> 
<title>Controle de residencia</title> 
<style> 
 div .botao{ 
  filter:alpha(opacity="100"); 
        opacity: 1; 
 
} 
 
div .Mainquadro{ 
border: 2px solid black; 
width: 400px; 
height: 428px; 
margin-top: 200px; 
margin-left: 450px; 
background-color:#ffffff; 
background-image: url(fundo.png); 
background-repeat: repeat; 
border:1px solid black; 
filter:alpha(opacity="60"); 
opacity: 0.6; 
 
 } 
  
</style> 
</head> 
<body style="margin: 0; padding: 0;"> 
<div style="z-index:0; position: absolute; width: 100%; height: 100%;"> 
 <img  src="monografia1.jpg" width="100%" height="100%"/> 
</div> 
<div style="z-index: 1; position:absolute; width: 100%;"> 
<div class="Mainquadro"> 
<div align="center"> 
<!--******************************************************************************************************************************************       
BOTAO LAMPADA ON        ******************************************--> 
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 <div class="botao" <?php if ($_GET[retorno]=="aOff") { echo "style='display: none; opacity: 1.0;'"; } ?> > 
 <form method="POST" action="arduino.php?retorno=<?php echo $_GET[retorno]?>&retorno2=<?php echo $_GET[retorno2]; 
?>"> 
<p> 
<input type="hidden" name="estado" id="estado" value="a" /> 
<input type="image" src="LampadaON.jpg" value="Submit" > 
 
</p> 
</form> 
</div> 
<!--******************************************************************************************************************************************       
BOTAO LAMPADA OFF        ******************************************--> 
<div <?php if ($_GET[retorno]!="aOff") { echo "style='display: none;'"; } ?>> 
<form method="POST" action="arduino.php?retorno=<?php echo $_GET[retorno]?>&retorno2=<?php echo $_GET[retorno2]; 
?>"> 
<p> 
<input type="hidden" name="estado" id="estado" value="A" /> 
<input  type="image" src="LampadaOFF.jpg" value="Submit" > 
</div> 
</p> 
</form> 
<!--***********************************************************************************************************************************************   
BOTAO CAFETEIRA ON       *****************************************--> 
<div <?php if ($_GET[retorno2]=="bOff") { echo "style='display: none;'"; } ?>> 
<form method="POST" action="arduino.php?retorno=<?php echo $_GET[retorno]?>&retorno2=<?php echo $_GET[retorno2]; 
?>"> 
<p> 
<input type="hidden" name="estado" id="estado" value="b" /> 
<input  type="image" src="CafeteiraON.jpg" value="Submit" > 
 
</p> 
</form> 
</div> 
<!--***********************************************************************************************************************************************   
BOTAO CAFETEIRA OFF       *****************************************--> 
<div <?php if ($_GET[retorno2]!="bOff") { echo "style='display: none;'"; } ?>> 
<form method="POST" action="arduino.php?retorno=<?php echo $_GET[retorno]?>&retorno2=<?php echo $_GET[retorno2]; 
?>"> 
<p> 
<input type="hidden" name="estado" id="estado" value="B" /> 
<input  type="image" src="CafeteiraOFF.jpg" value="Submit" > 
</p> 
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</form> 
</div> 
</div> 
</div> 
</div> 
</body> 
</html> 
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ANEXO E 
 
Comando.php 
 
<?php 
$dispositivo = fopen("COM3", "a"); 
//Se  o valor da variavel "estado" for igual a "a", entao a lâmpada é ligada 
if ($_POST['estado']=="a") 
{ fwrite($dispositivo, "a");//escrevendo na porta serial o caracter "a" 
 fclose($dispositivo); // fechando COM 
 $estado_presente_botao_Lampada = "aOff"; 
 $estado_presente_botao_Cafeteira = $_GET[retorno2]; 
} if ($_POST['estado']=="A")// Lâmpada OFF 
{   fwrite($dispositivo, "A"); 
   fclose($dispositivo); 
   $estado_presente_botao_Lampada = "aOn"; 
   $estado_presente_botao_Cafeteira = $_GET[retorno2]; 
 }if ($_POST['estado']=="b")//Cafeteira ON 
  { fwrite($dispositivo, "b"); 
   fclose($dispositivo); 
   $estado_presente_botao_Cafeteira = "bOff"; 
   $estado_presente_botao_Lampada = $_GET[retorno]; 
   }if ($_POST['estado']=="B")//Cafeteria OFF 
   {fwrite($dispositivo, "B"); 
   fclose($dispositivo); 
   $estado_presente_botao_Cafeteira = "bOn"; 
   $estado_presente_botao_Lampada = $_GET[retorno]; 
   }?> 
<style type="text/css"> 
<!-- 
.style1 { 
 font-size: 48px 
} 
--> 
</style> 
<a href="index.html" class="style1">Voltar</a> 
<script> 
 window.location = "index.php?<?php echo 
'retorno='.$estado_presente_botao_Lampada.'&retorno2='.$estado_presente_botao_Cafeteira; ?>"; 
</script> 

 


