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Resumo
O processo de automação residencial, denominado Domótica, ainda se
configura como um avanço tecnológico de custo relativamente alto.
Pesquisas vêm sendo realizadas a fim de reduzir os custos de automação.
Dentre as possibilidades, o Arduino® pode ser considerado uma relevante
ferramenta de controle, devido às suas características, como considerável
baixo custo, aplicabilidade, interfaceamento, facilidade de programação e
manipulação. Uma das vantagens do Arduino® vem do fato de poder ser
gerenciado por meio de páginas web. Isto permite a construção de sistemas
automatizados com interface via Intranet e Internet, gerando praticidade e
comodidade no controle residencial. Este trabalho apresenta uma avaliação
experimental de um sistema domótico controlado pelo Arduino®, aplicado
a uma maquete residencial reduzida em escala, com gerenciamento via web.

Palavras-chave: Domótica, Arduino®, PHP, Página web, Intranet, Internet.

1. Introdução

Automação residencial ou Domótica, como também é conhecida,
trata da utilização de sistemas inteligentes para controle das operações
residenciais, como por exemplo, acender as luzes, ligar aparelhos
domésticos e controlar segurança.
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Há um interesse por Domótica pela sociedade com vistas a se
melhorar a qualidade de vida, tornando-a mais prática. Porém, devido aos
custos relativamente altos, a sua popularização ainda não é uma realidade.

Este trabalho apresenta um sistema de controle mais acessível, que
emprega a plataforma Arduino®, juntamente com páginas webs, hospedadas
em redes locais e globais, visando autonomia e interfaceamento entre o
controlador e o usuário. Para implementação prática, foi desenvolvido um
sistema domótico para uma maquete controlada pelo Arduino® através de
uma infra-estrutura de rede.

2. O Arduino®

O projeto Arduino® surgiu em Ivrea na Itália, em setembro de 2005,
com o professor Massimo Banzi que queria ensinar eletrônica a alunos de
design para que esse conhecimento fosse aplicado em projetos de robótica,
arte e interatividade. Por este motivo, Massimo juntamente com David
Cuartielles, decidiram criar um hardware específico, assim contaram
também com a ajuda do aluno David Mellis que ficou responsável pela
criação da linguagem de programação do Arduino, sendo o objetivo do
projeto Arduino® fornecer ferramentas flexíveis que sejam acessíveis, com
baixo custo e fácil manuseio.

A plataforma do Arduino® é open-source (Código Aberto), de
prototipagem eletrônica flexível, fácil de usar, baseada em software e
hardware. É destinado a artistas, designers e qualquer pessoa interessada
em criar objetos ou ambientes interativos.

O Arduino® possui licença da Creative Commons e sob esta licença
todos estão autorizados a redesenhá-lo, reproduzir cópias sem a necessidade
do pagamento de licença ou autorização da equipe Arduino, desde que não
usem o nome Arduino®.

De acordo com McRoberts (2011), o Arduino® é compatível a um
computador de pequeno porte onde se pode programar para processar
entradas e saídas entre o dispositivo e os componentes externos conectados
a ele. O Arduino® é o que se chama de plataforma de computação física
ou embarcada, ou seja, um sistema que pode interagir com seu ambiente
por meio de software e hardware.

O Arduino® possui uma placa de controle que monitora o meio
externo em que se encontra, por meio de sensores conectados aos pinos
de entradas, processar essas informações e acionar os dispositivos
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conectados aos pinos de saídas. Assim pode-se utilizar o mesmo para
desenvolver mecanismos interativos independentes, ou conectá-lo a um
computador, a uma rede ou até mesmo à internet para que ele possa
recuperar e enviar dados.

Vários modelos de Arduino® podem ser encontrados no mercado e
escolher o modelo ideal para utilizar em um projeto pode significar redução
de custos e um maior aproveitamento do poder de processamento do
hardware. O modelo utilizado na execução do sistema domótico proposto
é o modelo Uno.

De acordo com o fabricante, o Arduino® Uno (Fig. 1) é uma placa
baseada no micro controlador ATmega 382 ele possui 14 entradas/saídas
digitais, das quais 6 podem ser usadas como PWM (Pulse Width
Modulation). Além das entradas digitais possui 6 entradas analógicas, um
oscilador de 16 Mhz, uma conexão USB, um conector de alimentação e
um botão de reset, que permite reiniciar a programação pelo próprio
hardware.

Figura 1 – Arduino® UNO

Fonte: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno - site do fabricante.
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3. Rede de Computadores

De maneira simplificada, uma rede de computadores pode ser
considerada uma conexão entre dois ou mais computadores, permitindo o
compartilhamento de recursos ou troca de informações entre eles.

A conexão entre os computadores e a rede mundial de computadores
é realizada através de um meio físico, tais como Roteadores, Modens, HUB,
Switch, Placa de Rede. Em geral, cada computador da rede trabalha como
um sistema independente, tratando seus dados de forma local.

Os dois tipos mais conhecidos para as redes de computadores são
(TANENBAUM, 2003):

Intranet: Consiste em uma rede local, de modo que apenas
computadores próximos podem acessá-la;

Internet: Baseiam-se na conexão global em que todos os
computadores do mundo estão conectados, de modo a se poderem acessar
informações em locais distantes.

4. A Internet

Na década de 60, o mundo estava no auge da Guerra Fria
(Socialismo contra o Capitalismo). Os principais líderes desta guerra eram
os USA (defendendo o capitalismo) e a extinta União Soviética (URSS)
que defendia o comunismo. Por medo de um ataque das URSS, que
cortasse totalmente as comunicações do país, deixando- vulnerável a
ataques em outras localidades, criou-se a Agência de Projetos de Pesquisa
Avançada (ARPA), cuja função seria desenvolver uma rede em que não
se necessitaria de um comando central, além de permitir o envio dos dados
em qualquer sentido. Em 1962, J. C. R. Licklider expôs a ideia de uma
rede global de computadores, o que permitiria a troca de informações de
computadores situados em qualquer localidade. De acordo com Tanembaum
(2003), tal ideia foi adotada pela ARPA e, em 1969 surge a ARPAnet,
primeira rede de Internet.

Na década de 70 e 80, a ARPAnet foi incorporada em algumas
universidades, de modo que estas começaram a compartilhar arquivos e
mensagens. No ano de 1974 foi criada a Telenet, que foi o primeiro serviço
comercial de acesso à rede dos EUA.

Em 1990, o programador inglês Tim Bernes-Lee desenvolveu a
World Wide Web (www ou web), possibilitando a utilização de interfaces
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gráficas e criação de sites mais dinâmicos e de melhor visualização. Com
a criação da web, a internet teve uma expansão muito grande, e para
facilitar na navegação, foram criados os browsers (navegadores), como por
exemplo, o Internet Explorer da empresa Microsoft®.

Com o tempo, surgiram os provedores de acesso e os portais de
serviços online. A internet passou a ser utilizada assim, para vários fins,
como jogos, pesquisa para trabalho, chats entre outras coisas, atraindo todo
o tipo de público (CASTELLS, 2003).

Atualmente, as pessoas não conseguem mais pensar em um mundo
sem internet e boa parte da população mundial tem acesso à rede.
Provavelmente, o que mais intensificou o uso da internet, foram às redes
sociais, como Orkut, Facebook e Twitter, além dos sites de compra coletiva,
que intermediam consumidores e empresas, conseguindo descontos
consideráveis para grandes quantidades de pedidos.

4.1. ARPAnet

Pode-se dizer que, a Internet surgiu ao acaso, uma vez que, sua
criação foi exclusivamente para fins militares. O projeto, que mais tarde
seria renomeado para internet, tinha por objetivo manter as comunicações
entre as bases militares dos EUA, caso ocorresse um ataque da antiga
URSS.

A ARPAnet foi desenvolvida pela ARPA, em 1969, com objetivo
de conectar os centros de pesquisas e as bases militares dos EUA. Antes
da ARPAnet, as comunicações nos EUA eram estabelecidas através de um
computador central, localizado no Pentágono, sistema considerado frágil,
uma vez que poderia ser factível a destruição das comunicações entre as
bases dos EUA, permitindo assim novos ataques (BRITO, 2008).

A comunicação da ARPAnet baseava-se em um BackBone (Espinha
Dorsal), que consiste de uma rede principal que passava por debaixo da
terra, por onde trafegam os dados, sendo esta, responsável por envio e
recebimento dos dados de um ponto a outro (o equivalente deste serviço
no Brasil, é prestado por empresas de telefonia), ligando as bases militares
sem a necessidade de um centro de comando global, de modo que os dados
poderiam seguir sem uma rota única.

Quando acabou a Guerra Fria, com o fim da URSS, a ARPAnet
tornou-se algo tão inútil e obsoleto que os EUA não mais consideravam
manter sua guarda. Com isso, permitiram seu acesso a cientistas que, algum
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tempo depois, disponibilizaram tal tecnologia às faculdades dos EUA que,
posteriormente, disponibilizaram ao restante do mundo.

O protocolo responsável pelo envio de informações na ARPAnet
denominava-se Network Control Protocol (NCP). O projeto foi baseado por
um modelo proposto por Paul Baran, em 1964, cuja ideia de envio de dados
de modo digital foi idealizada como pacotes, ou seja, os dados a serem
comunicados eram divididos em partes (com um número máximo de bits)
enviadas com o endereço do computador do remetente e do destinatário.

Em 1973, o protocolo NCP é substituído pelo Transfer Control
Protocol/ Internet Protocol (TCP/IP). Em 1974, a empresa BNN cria a
Telenet, que foi o primeiro serviço comercial de Internet, e acabou sendo
difundida pelo mundo todo. Em 1982, a ARPAnet tem seu nome mudado
para Internet, preservado até hoje e ainda baseia-se no protocolo TCP/IP
para envio de dados6.

4.2. Endereçamento URL

A URL (Uniform Resource Locator - Localizador Universal de
Recursos) é o endereço virtual dos sites, ou seja, o caminho que identifica
onde está arquivada a página procurada na web. Pode-se comparar a URL
com o armazenamento de arquivos em um computador, onde uma busca
é baseada nas pastas e subpastas nas quais o arquivo está gravado. O
servidor de hospedagem das páginas organiza-as em pastas, para facilitar
as buscas.

A URL trabalha com um protocolo de comunicação, que pode ser o
Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) ou o FTP (File Transference Protocol).

Por exemplo, http://www.catalao.ufg.br/mat/matind.htm é um
endereço URL, ou link, como são conhecidos, onde é possível notar:

• http://: é o protocolo utilizado para a busca de páginas web;
• www.catalao.ufg.br/: é o nome do servidor onde a página web

encontra-se hospedada;
• /mat/: é o nome da pasta onde o arquivo se encontra;
• /matind.htm: é o nome do arquivo a ser exibido no Navegador de

Internet.

6 http://www.foxnet.com.br/portal3/?p=80. Acesso em: 19/02/2013
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4.3. Protocolo HTTP

O Protocolo de Transferência de Hipertexto ou HTTP é o protocolo
da web responsável pela transferência de dados na rede, que trabalha junto
ao TCP/IP e a web, sendo responsável pela distribuição e recuperação de
informações enviadas pela web, sendo que, toda a permutação de
informações entre um servidor web e um browser, realiza-se por meio do
HTTP.

O protocolo HTTP permite a transferência de arquivos no formato
HTML, localizados na rede através do endereçamento. A comunicação entre
o navegador e o servidor web acontece em duas fases (WONG, 2000):

• O navegador efetua um pedido HTTP, que é realizado ao digitar
um site no navegador de buscas;

• O servidor trata o pedido e, em seguida, envia uma resposta HTTP,
sendo o site assim carregado.

4.4. Protocolo TCP/IP

Um protocolo define o formato e a ordem das mensagens entre
duas ou mais máquinas, bem como as ações realizadas na transmissão ou
recebimento de uma mensagem/evento.

Com o intuito de se criar um protocolo que permitisse a
intercomunicação entre computadores de diferentes redes, estudos
começaram a ser elaborados. Em outubro de 1977, demonstrou-se tal
internet, que apresentava comunicação entre três redes distintas (ARPAnet,
Rádio de Pacotes e Satélite de Pacotes). Tal protocolo foi dividido em
dois protocolos, sendo eles o IP (responsável pelo endereçamento das
máquinas na rede) e o TCP (Responsável por detecção de erros, tratamento
e envio dos pacotes, entre outras), o que fez tal protocolo ser conhecido
como TCP/IP.

Quando se realiza um acesso à rede, para que seja possível o envio
e recebimento de dados, torna-se necessário que cada computador seja
identificado na mesma, ou seja, os computadores devem apresentar uma
identificação.

O endereçamento via IP tem como finalidade identificar todo e
qualquer dispositivo que se encontre na rede, sendo este endereço único
para cada máquina – assim como o Registro Geral (RG).
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Sem o endereçamento IP, o protocolo TCP seria inútil, pois os
dados poderiam ser enviados, mas sem o IP, seria impossível identificar o
destinatário destes dados e, caso os dados fossem enviados, não poderia
conhecer seu remetente.

O IP é uma sequência de números composta de 32 bits agrupados
na forma de octeto (8bits ou um Byte), separados por um ponto. Um
sequenciamento IP é formado de modo que, cada byte pode ser formado
por, no máximo, três caracteres, variando entre 0 e 255, como por exemplo
192.168.0.1, onde cada octeto corresponde a uma sequência de números
binários (0 ou 1).

5. Intranet

Intranet é uma rede de comunicação privada, sendo aplicada pela
maioria das organizações e muito utilizada como meio de comunicação
digital pelo público interno, sendo o acesso realizado diretamente no
navegador web e restrito aos colaboradores.

Tal rede veio para as organizações com o intuito de conectar os
vários departamentos, oferecer conteúdos úteis e diminuindo custos com
armazenamento e impressão de dados.

A intranet apresenta diversas ações organizacionais, como envio de
textos e pedidos entre setores, reuniões virtuais, controles de estoque,
encurtamento de espaço físico, aperfeiçoa as operações de trabalho dos
funcionários e economiza capital (MARIA e SANDINI, 2009).

A intranet utiliza os mesmos princípios de funcionamento das redes
de Internet, podendo ou não estar conectada a Internet ou a outras redes.
É comum o uso de Internet acoplado à Intranet, porém, costuma-se também
utilizar firewall, que é uma proteção no sistema que bloqueia conteúdos
suspeitos, podendo vir como software, instalado na máquina, ou como
hardware (muitos roteadores apresentam algum tipo de aplicação firewall)
de modo a impedir o envio ou recebimento de dados indevidos7.

A diferença entre a Internet e a Intranet, está apenas no endereçamento
IP, de modo que, o endereçamento baseia-se na divisão da Internet Assigned
Numbers Authority (IANA), dividido nas classes A, B e C8.

7 https://sites.google.com/site/sitesrecord/home/o-que-e-intranet. Acesso em: 12/02/2013
8 http://pt.kioskea.net/contents/internet/ip.php3. Acesso em: 12/02/2013
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6. Página de Estilo CSS

O CSS (Cascading Style Sheets) é uma linguagem de programação
utilizada para edição de um documento ou coleção de documentos.

Quando o HTML surgiu, com a expansão da web não se
preocupava muito com layout, apenas com a funcionalidade. Porém, os
usuários sentiam falta de estilos, páginas melhor elaboradas e com efeitos
e forma mais agradáveis. Assim, era iniciada a busca por um programa
capaz de criar estilos para as páginas HTML.

Em 1995, a Word Wide Web Consortium (W3C) iniciou a
divulgação de seu novo projeto, denominado CSS, que em 1996 passou a
ser amplamente utilizado, equiparando-se ao HTML.

O CSS conquistou rapidamente o mercado pelo fato de permitir
documentos mais ricos em imagens, fontes, cores, e outros aspectos
considerados atraentes para quem utiliza de páginas web, ou seja, o CSS
corrigiu as falhas de layout comuns em uma página HTML, adicionando
funções antes inacessíveis às tags HTML.

Outro ponto que levou o CSS a se tornar uma linguagem web tão
importante, vem do fato de reduzir drasticamente o custo computacional
gerado por uma página web, uma vez que centraliza os comandos de layout,
em vez de espalhá-los pelos códigos HTML.

Uma folha de estilo ou arquivo de extensão .css pode ser aplicada
a mais de um documento HTML, não se limitando apenas a uma página
(MEYER, 2007).

7. Linguagem PHP

O PHP foi desenvolvido em 1995, por Rasmus Lerdorf, e é uma
linguagem que vem sendo cada vez mais utilizada, pois está disponível na
maioria dos sistemas operacionais, além de ser gratuito. Sua utilização em
páginas web baseia-se no fato de o PHP converter sua linguagem própria
em HTML, através de seu compilador. A linguagem do PHP apresenta
algumas peculiaridades, na tomada de decisões, e no fato de poder enviar
dados a um Arduino® conectado pela porta serial. O PHP pode enviar
informações a um Arduino®, usando a web por meio de uma página de
HTML.
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Segundo Niederauer (2008), no início de 1999, pouco mais de 50
mil domínios utilizavam a linguagem PHP, enquanto, no início de 2007,
esse número já ultrapassava 20 milhões.

O PHP conquistou um espaço considerável do mercado mundial
nos últimos anos, uma vez que vem sendo considerado uma das melhores
alternativas na construção e desenvolvimento de aplicações web. Muitas
empresas estão fornecendo treinamentos aos funcionários, para que possam
lidar com sua linguagem e desenvolver aplicações de interesse das
organizações.

8. Domótica – Automação Residencial

A evolução dita o ritmo da vida. Fogo, roda, metais, velas, e
eletricidade. A energia elétrica permitiu uma elevação no nível de conforto
nas residências, graças aos aparelhos que comumente as pessoas utilizam,
como micro-ondas, máquina de lavar roupa, geladeira, fogão, em fim,
máquinas capaz de realizar tarefas diárias que se fossem executadas
manualmente, demandariam muito tempo9.

O termo Domótica – ou automação residencial – vem da junção
da palavra em latim “domus” (casa) e Robótica, com foco na utilização
de um conjunto de tecnologias e sistemas independentes, que funcionam
de modo a permitir controle e gestão automática da residência (SGARBI
e TONIDANDEL, 2006).

A Domótica tem sua origem na década de 70, quando, após muita
pesquisa, surgiram os primeiros dispositivos de automação.

Após isto a comunidade mundial trabalhava em projetos da casa
ideal, utilizando em seus projetos, dispositivos avançados e de automação
residencial. Através destes estudos, começava o desenvolvimento de
aparelhos que pudessem ser aplicados em Domótica. O primeiro sistema
comercial instalado, principalmente nos EUA, limitava-se a controlar a
temperatura de edifícios e escritórios.

Com a ascensão dos computadores nos anos 80 e 90, começou a
incorporar em tais edifícios Sistemas de Cabeamento Estruturado (SCE).
Por meio destes cabeamentos, além do envio de dados, os sistemas
permitiam o transporte de voz e conexão de alguns dispositivos de controle

9 http://www.domoprac.com/protocolos-de-comunicacion-y-sistemas-domoticos/historia-de-
la-domotical-pasado-presente-y-futuro.html. Acesso em: 13/02/2013

Domótica: uma solução para a vida moderna - automação residencial com controle via web Marcelo H. Stoppa, Luiz Fernando E. Martinez, José Salviano
Borges, Edson Amado da Silva Júnior e Vaston Gonçalves da Costa



Revista CEPPG - CESUC - Centro de Ensino Superior de Catalão, Ano XVI nº 28, 1º Semestre/201380

e segurança, o que levou estes edifícios a serem conhecidos como edifícios
inteligentes.

Posteriormente, sistemas inteligentes começaram a ser aplicados em
casas particulares, edifícios maiores e escritórios. Atualmente, com o
advento da tecnologia digital, os serviços oferecidos pela automação
residencial passam por uma revolução, e com as conexões em banda larga,
pode-se conectar todos os dispositivos da residência, tornando os serviços
mais interativos e de maior facilidade em acesso.

A Automação Residencial consiste de sistemas tecnológicos cuja
função é oferecer diversos serviços para a residência, como segurança,
comunicação, gestão de energia, bem estar, dentre outros. O objetivo central
da Domótica consiste na integralização entre iluminação, entretenimento,
segurança, telecomunicações, aquecimento ou ar condicionado, tudo isso
controlado a partir de um sistema inteligente programável e centralizado.

8.1. Projeto de Automação Residencial

Na automação residencial todo o sistema é controlado por um
servidor, geralmente acoplado em um computador ou na internet. Um
projeto de automação deve ser baseado nas funções que o usuário deseja
executar na residência, como por exemplo, os pontos de comunicação
(Internet, telefone, interfone), áudio, o que deverá ser controlado (portões,
cortinas, luzes, entre outros), as tomadas da residência, a localização da
central de comando e dos sistemas de controle residencial.

O sistema de controle deverá permitir a interação do usuário, via
interface gráfica, com sensores que fazem o monitoramento e com motores,
que executam determinadas ações.

8.2. Planta de Simulação

Foi construída uma maquete para simulação de uma casa
automatizada, confeccionada em isopor, escala 1:100, ou seja, cada
centímetro da maquete corresponde a um metro de uma versão em tamanho
real. A Fig. 2, exibe a planta-baixa da maquete, onde as medidas estão
em milímetros.
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Figura 2 - Planta-baixa da maquete

A casa é controlada pelo Arduino®, com interfaceamento baseado
em páginas web, e contém LEDs (diodos emissores de luz) em cada
cômodo, que fazem o papel das lâmpadas, um Cooler, que simula um
ventilador, um sensor de Temperatura, que pode acionar o Cooler e um
sensor de Luminosidade.

8.3. Interface WEB

Para a elaboração das páginas web, utilizou-se o software livre
Notepad++ (v. 6.3), e para execução das mesmas, a maioria páginas em
extensão .php, utilizou-se o software livre EasyPHP (v. 12.1), compiladas
no Google Chrome (v. 25.0.1364.152 m).
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Para confecção da interface gráfica web, foram utilizados 28
arquivos (php, html, css, pdf, txt, além de arquivos de imagem).

A página principal, intitulada de plantabaixa.php, traz a área inicial
do comando residencial, de onde todos os cômodos podem ser acessados
(Fig. 3).

Figura 3 – Página principal

A arquitetura da página é baseada na planta-baixa da casa, ou seja,
cada botão centralizado em uma região em verde, corresponde a um
cômodo da casa.

O Quarto 2, Sala, Cozinha e o Banheiro, apresentam a mesma
estruturação, ou seja, executam as mesmas tarefas. Na página do Quarto
1, além do controle sobre lâmpadas, pode-se controlar um Cooler, de modo
automático ou manual.

Ao acionar a página de um cômodo, uma imagem particular indica
como a lâmpada se encontra (apagada ou acesa).

Funcionalmente, ao presionar o botão “Ligar” ou “Desligar”, o PHP
envia pela porta serial, comandos para acender ou apagar a luz, enquanto
que, a imagem da lâmpada, acesa ou apagada, provém da comunicação
com arquivos de texto, onde o PHP aloca os valores das variáveis em
arquivos de texto, podendo assim acessá-las e passar as informações sobre
o último carregamento da página.
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O “Ventilador” pode ser acionado de duas formas: modo Manual,
onde basta clicar sobre o botão “ligar” e o Cooler será acionado, ou pelo
modo Automático, neste caso, o Cooler liga ou desliga, devido a um sensor
de temperatura, a qual, pode ter seu valor condicionado por meio de um
controle de temperaturas.

Todos os botões, ao serem clicados, enviam dados ao Arduino®,
para que o mesmo execute as funções programadas, as mensagens ou
imagens carregadas nas páginas web são atualizadas através da comunicação
com documentos de texto, ou seja, neste caso, todas as mensagens são
acessadas através dos valores das variáveis armazenados em tais arquivos
de texto.

Para o acesso das páginas através de uma Intranet, torna-se
necessário a alteração de uma configuração do EasyPHP, lembrando que
o número de IP varia de roteador para roteador, uma vez que, cada
computador é habilitado em um número IP, disponível pelo roteador.

Para a comunicação interna, torna-se necessário que o EasyPHP
esteja em funcionamento, uma vez que, este fornece todos os protocolos
necessários para a execução de páginas em tal formato, o mesmo deve
ocorrer em caso de disponibilização web dos sites, no caso de o
computador ser o hospedeiro dos mesmos.

9. Considerações Finais

O sistema de simulação de automação residencial via Arduino®
com páginas PHP mostrou-se satisfatório nos testes, pois, o controle ocorre
com uma velocidade satisfatória e os dados são enviados a porta serial
com atraso desprezível.

As páginas web PHP mostraram-se eficiente, principalmente na
comunicação com o Arduino e com documentos com extensão .txt.

A simulação permitiu prever melhoramentos, como a insersão de
simuladores de presença e sistemas de armazenamentos de status, ou seja,
caso ocorra um desligamento inesperado do sistema, a configuração da casa
será armazenada, podendo ser restaurada, assim que o sistema retorne ao
seu funcionamento.

Os testes permitem concluir ainda que, o Arduino® e páginas web
PHP podem ser utilizados com eficiência no controle inteligente de casas,
o que resultaria em uma redução significativa nos preços de automação,
tornando-a mais acessível e permitindo a sua popularização.
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