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VIEIRA, Robson Henrique. Modelo Residencial Automático de Instalações 
Elétricas Através de Sistemas de Controle Remoto. 2017. 36f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Anhanguera, Niterói, 
2017. 

 

RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo mostrar a viabilidade da elaboração de um 
modelo residencial automático de instalações elétricas através de sistemas controle 
remotas com retorno financeiro e instalações eficientes em termos de energia 
elétrica. Como justificativa, observa-se que a utilização de sistemas automatizados 
residenciais é agora uma realidade exigida pelos usuários. Em países como os 
Estados Unidos, cerca de cinco milhões de casas possuem sistemas automatizados. 
No Brasil, o crescimento esperado para os próximos anos é de pelo menos 60% das 
famílias com algum tipo de tecnologia inteligente residencial. Para tanto, a 
metodologia utilizada para o desenvolvimento do presente estudo trata-se de uma 
revisão bibliográfica. Esta revisão bibliográfica se deu por meio de artigos científicos 
e publicações. A pesquisa é do tipo exploratória-descritiva, caracterizando-se como 
qualitativa. Concluiu-se que, no modelo analisado, o principal elemento é TSOP1738 
IR Receiver Module. Tal módulo tem um receptor de foto agrupado, além de um filtro 
de passagem de banda e desmodulador, e a saída do módulo pode ser 
imediatamente entendida por um micro controlador, o que faz deste ser 
economicamente atrativo, além de eficiência energética, pois o TSOP1738 suporta 
uma frequência própria de 38 KHz. Portanto, a frequência própria da fonte, assim 
sendo, o controle remoto, precisa ficar em uma faixa de 38 KHz para que ele venha 
a se desmodular 
 
Palavras-chave: Controle Remoto; Energia Elétrica; Instalações Elétricas. 
 
 



 

 

VIEIRA, Robson Henrique. Automatic Residential Model of Electrical 
Installations through Remote Control Systems. 2017. 36f. Course Completion 
Work (Graduation in Electrical Engineering) - Anhanguera, Niterói, 2017. 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to show the viability of the elaboration of an automatic 
residential model of electrical installations through remote control systems with 
financial return and efficient installations in terms of electric energy. As justification, it 
is observed that the use of automated residential systems is now a reality demanded 
by the users. In countries like the United States, about five million homes have 
automated systems. In Brazil, the expected growth for the coming years is at least 
60% of households with some type of smart residential technology. Therefore, the 
methodology used for the development of the present study is a bibliographical 
review. This bibliographical review was done through scientific articles and 
publications. The research is exploratory-descriptive, characterizing itself as 
qualitative. It was concluded that, in the analyzed model, the main element is 
TSOP1738 IR Receiver Module. Such a module has a grouped photo receiver, plus a 
band pass filter and demodulator, and the output of the module can be immediately 
understood by a micro controller, which makes it economically attractive as well as 
energy efficient, since TSOP1738 supports a specific frequency of 38 KHz. 
Therefore, the source's own frequency, thus the remote control, must be in a range of 
38 KHz so that it will demodulate 
 
Keywords: Remote Control; Electricity; Electrical Installations. 
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INTRODUÇÃO 

 

A automatização permite ao utilizador, o controle de dispositivos eletrônicos 

de residência por meio de interfaces de controle. Neste contexto, algumas empresas 

de tecnologia vêm tentando mudar o crescente desenvolvimento da microeletrônico 

para residências, a fim de fornecer soluções automatizadas para área de aplicativos 

de automação de processos. 

A utilização de sistemas automatizados em residências é agora uma realidade 

exigida pelos usuários. Em países como os Estados Unidos, cerca de cinco milhões 

de casas têm sistemas automatizados. No Brasil, conforme dados atuais, cerca de 

dois milhões de residências só no Estado de São Paulo possuem alguma tecnologia 

de automação residencial. No Brasil, o crescimento esperado para os próximos anos 

é de pelo menos 60% das famílias com algum tipo de tecnologia inteligente 

residencial. 

Com isto, a proposta do sistema é o controle de alguns processos 

residenciais selecionados que estão presentes no cotidiano dos habitantes de uma 

residência, como lâmpadas por exemplo, objetivando assim satisfazer a 

conveniência dos membros da habitação, e eliminando a necessidade de usar o 

interruptor para tal tarefa. Com isto, pode também ser usado por razões de 

segurança, acendendo a lâmpada em certa ocasião em que esta ação é necessária, 

especialmente quando o morador estiver ausente.  

No entanto, o aspecto financeiro ainda pesa muito e é um fator decisivo na 

hora da adoção ou não do sistema. Assim, questiona-se: com um modelo residencial 

automático de instalações elétricas através de sistemas de controle remoto, é 

possível ter algum retorno financeiro e instalações eficientes em termos de energia 

elétrica? 

Sendo assim, o estudo tem por objetivo apresentar um modelo residencial 

automático de instalações elétricas através de sistemas de controle remoto com 

retorno financeiro e instalações eficientes em termos de energia elétrica. Como 

objetivos específicos, busca-se apresentar breves definições e história do Arduino 

Mega, bem como características e aplicações, e a camada de aplicação e interface; 

mostrar vantagens e desvantagens envolvidos em um modelo residencial 

automático; exibir o panorama do uso de modelo residencial automático de 

instalações elétricas no Brasil. 
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A metodologia utilizada para o desenvolvimento do presente estudo trata-se 

de uma revisão bibliográfica. Esta revisão bibliográfica se deu por meio de artigos 

científicos e publicações. Todo o material foi obtido por meio de sites de busca e 

bibliotecas virtuais, tais como Google Acadêmico; SciELO. Como critérios de 

seleção, optou-se por selecionar obras publicadas entre os anos de 1990 e 2015. 

Após a fase de levantamento bibliográfico, foi realizada uma triagem de todo o 

material que aborda em específico o assunto em estudo. A pesquisa é do tipo 

exploratória-descritiva, caracterizando-se como qualitativa. 
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1 ARDUINO MEGA 

 

1.1 BREVES DEFINIÇÕES E HISTÓRIA 

 

Sabe-se que a tecnologia é algo que existe na vida de qualquer ser humano, 

tornando-se difícil até mesmo distinguir uso da tecnologia, e devido ao fato de que a 

tecnologia está se tornando algo cada vez mais simples de se usar, deixando de ser 

algo assustador ou complicado de operar, é muito improvável que alguém não tenha 

usado (ou use) qualquer tecnologia, independentemente do nível de complexidade, 

mesmo que seja algo simples, como um telefone celular ou um caixa eletrônico de 

banco, podendo ser mais complicado, e não menos presente, como leitores de 

biometria para facilitar o uso de senhas, caso o ser humano esqueça (ROBERTS, 

2011). 

Neste contexto, tem-se o Arduino Mega, que segundo Roberts (2011, p. 22), 

"é o que se pode chamar de plataforma de computação física ou embarcada, ou 

seja, um sistema que pode interagir com seu ambiente por meio de hardware e 

software”.  Assim, em razão deste recurso, a aplicação do mundo digital é muito 

grande, onde se pode controlar uma variedade de dispositivos, que podem incluir 

sensores, motores, Light Emitting Diode (LED), monitores Liquid Crystal Display 

(LCD), interruptores de transistores, entre outros. 

O Arduino apareceu em 2005 na Itália, sendo elaborado por um professor 

chamado Massimo Banzi, que ensinava os seus alunos com pedaços de 

componentes eletrônicos e unidades de programação, com a finalidade de 

desenvolver um dispositivo para poder controlar projetos e protótipos construídos de 

uma maneira mais acessível do que os demais sistemas então disponíveis no 

mercado de tecnologia (SCHMIDT, 2011). 

O hardware do Arduino é desenvolvido por meio de um micro 

controlador Atmel (AVR), sendo que esse não se trata de um requisito formal e pode 

ser desdobrado se tanto ele quanto a ferramenta de opção tolerarem a linguagem 

Arduino e forem aceitas dentro do projeto. Assim, levando em consideração esta 

particularidade, vários projetos paralelos se infundem em cópias alteradas com 

placas de extensões, e acabam ganhando seus próprios nomes. Todavia, embora o 

sistema poder ser preparado pelo próprio usuário, os mantenedores têm um serviço 

de venda do produto pré-montado, por meio deles próprios e igualmente por 
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distribuidores oficiais em todo o planeta (ANDERSON, 2014). 

O Arduíno é tido como sendo um módulo de protótipo eletrônico de hardware 

livre, com o objetivo de promover o acesso a quem se interesse por conhecimentos 

referentes a automação e robótica, com um investimento de baixo valor e aplicação 

simples. É formado por AVR, entradas e saídas digitais, entrada Universal Serial Bus 

(USB) ou serial e tem código aberto, exibindo suas derivações, firmware que recebe 

os sistemas operacionais mais conhecidos (ANDERSON, 2014). 

Além do mais, sua fonte de alimentação atua com tensão mínima de 7 Volts e 

máxima de 35 Volts e corrente mínima de 300 Ma. A sua placa e outros circuitos 

trabalham com tensões entre 3,3 e 5 volts. Possui placas denominadas de Shields, 

que podem ser adquiridas de maneira separada, e que proporcionam maiores 

alternativas ao Arduino original. Podem ser localizados distintos tipos de placas, 

diversificando suas configurações conforme a complexidade do projeto (MARGOLIS, 

2011). 

O Arduino, conforme a figura 01 abaixo, apresenta como vantagem a 

existência de várias binagens, que por sua vez, admitem ao utilizador expandir a 

eficácia do sistema em conjunto a uma aplicação desejada, onde os escudos, que 

são placas de circuitos impressos que estão ligados ao painel central, executam esta 

função no sistema. Neste contexto, o escudo Ethernet Shield, compatível com o 

Arduino, é responsável pela Arduino conectado à internet através de um cabo de 

rede. O modo de comunicação para o painel central via barramento SPI (Serial 

Peripheral Interface) por meio de pinos 10, 11, 12 e 13 é realizado por seleção de 

chip W5100, WIZnet (ARDUINO, 2016).  
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Figura 01 - Arduino Uno e Ethernet Shield 

 

Fonte: Arduino (2016) 

 

Ele é o protocolo TCP/IP para a rede Arduino Uno, conforme mostra a figura 

02 abaixo, permitindo que toda a comunicação com outro dispositivo através da 

internet seja realizada. O protocolo TCP/IP é o principal protocolo para enviar e 

receber dados através da internet. É realmente um conjunto de protocolos 

integrados, mas, também pode ser conhecido como "pilha de protocolo." Ele é 

dividido em quatro níveis diferentes, a fim de garantir a integridade dos dados que 

trafegam pela rede (ARDUINO, 2016). 
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Figura 02 - Arduino Uno 

 

Fonte: Anderson (2014) 

 

A plataforma Arduino incide em uma plataforma Open-source fundamentada 

em hardware e software voltada para os campos de automação e robótica. Nesta 

plataforma, pode-se adicionar múltiplos tipos de itens eletrônicos propostos e 

programados para uma verificada atividade. A plataforma utiliza um micro 

controlador ATMEGA com o papel de receber e entregar o fluxo de informações de 

forma controlada por utilização de software. Estas plataformas, bem como os 

arquivos, são licenciadas pela Creative Commons, que admite tanto a utilização 

individual, assim como a utilização comercial e obras provenientes, desde que seja 

dado crédito ao Arduino e liberação de seus projetos sob a própria licença 

(ANDERSON, 2014). 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES 

 

A alimentação externa é realizada por meio do conector jack com o positivo 

no centro, em que o valor de tensão da fonte externa precisa ficar entre os limites 

6V. a 20V., entretanto, caso seja alimentada com uma tensão abaixo de 7V., a 

tensão de funcionamento da placa, que no Arduino é 5V, pode se mostrar instável, e 

quando alimentada com tensão acima de 12V, o regulador de tensão da placa pode 

sobreaquecer e, logo, comprometer a placa. Portanto, recomenda-se para tensões 

de fonte externa valores variando entre 7V. e 12V. (DIAS, 2004). 

De tal maneira, o circuito regulador para entrada externa é exposto na figura 
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logo abaixo. Com isto, observa-se que o CI responsável pela regulação de tensão 

fica sendo o NCP1117, da OnSemi. Além disto, ressalta-se o diodo D1, que por sua 

vez, protege o circuito, conforme a figura 03 abaixo, quando do caso de uma fonte 

com tensão invertida for acionada (DIAS, 2004). 

  

Figura 03 - Circuito que regula a entrada externa 

 

Fonte: Purdum (2012) 

 

Nesta conjuntura, quando o cabo Universal Serial Bus (USB) é conectado em 

um computador, por exemplo, a tensão não necessita ser firmada pelo regulador de 

tensão. Sendo assim, a placa é alimentada inteiramente pelo USB. Conforme Dias 

(2004, p. 41), “o circuito do USB, conforme a figura 04 abaixo, exibe determinados 

itens que protegem a porta USB do computador, no caso de se ter uma certa 

anomalia”. Logo abaixo, é apresentado o circuito de proteção do USB da placa 

Arduino: 
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Figura 04 - Circuito que protege o USB da placa Arduino 

 

Fonte: Purdum (2012) 

 

Assim, nota-se que os dois varistores (Z1 e Z2) são capazes de suportar altos 

picos de SURGE e energias altas de transientes. No entanto, seria preferível se, ao 

oposto de varistores, fossem acoplados diodos supressores de Electrostatic 

Discharge (ESD) que possuem capacitância bem baixa, pois ficam ligados a pinos 

velozes de comunicação, porém, o circuito trabalha em ótima condição mesmo 

assim. Os resistores de 22 Ohms (RN3A e RN3D), restringem uma corrente 

proveniente de uma determinada descarga elétrica casual de um usuário em contato 

com o conector USB, procedente de transientes rápidos, protegendo, portanto, os 

pinos do micro controlador (PURDUM, 2012). 

Além do mais, podem ser aproveitados igualmente para que o fusível 

resetável (F1) de 500mA impeça que a porta USB do computador venha a queimar, 

caso aconteça algum problema de projeto ou um erro no circuito e extrapole a 

corrente de 500 mA quando a placa estiver interligada ao Personal Computer (PC). 

O ferrite L1 foi contido no circuito para que ruídos da USB externa não entrem no 

circuito da placa Arduino, por meio de seu terra (PURDUM, 2012). 

 Sendo assim, muito além dos recursos expostos antes aqui, esta placa 

possui um circuito para poder comutar a alimentação de forma automática entre a 

tensão da USB e a tensão da fonte externa. Todavia, caso se tenha uma tensão no 

conector Direct Current (DC) e a USB está conectada, a tensão de 5V será originária 

da fonte externa e a USB irá convir exclusivamente para comunicação com o PC. 

Este circuito é exposto na figura logo abaixo (DEZAN, 2004). 
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Figura 05 - Circuito de opção de fonte no Arduino 

 

Fonte: Purdum (2012) 

 

Portanto, como pode-se notar na figura logo acima, há nesta placa um 

regulador de 3,3V. (U2- LP2985), onde essa peça fica sendo a responsável por 

prover uma tensão continua de 3,3V para a devida alimentação dos circuitos ou 

Shields que precisem deste valor de tensão. Todavia, precisa-se atentar para o limite 

máximo do valor da corrente que esse regulador pode prover, que neste caso, é de 

50 Ma (PURDUM, 2012). 

 

1.3 CANADA DE APLICAÇÃO E INTERFACE 

 

Essa trata-se da camada mais adjunta do usuário. Esse nível é utilizado para 

enviar ou receber dados de outros programas através da rede. Aqui, consegue-se 

localizar outros tipos de protocolos tais como SMTP (e-mail), FTP (transferência de 

arquivos) responsável pela recepção do digital saídas DTMF decodificador, editar e 

ativar o relé correspondente ao dispositivo que deseja ativar/desativar; e o mais 

conhecido de HTTP (para navegação na web). Após o processamento dos dados da 

camada de aplicação, eles são enviados para a camada de transporte (SILVA; 

CÂNDIDO, 2011). 

Camadas de Transporte: nos sensores de funcionamento (relé), a ligação 

com o Arduino permite um sistema de ativação pelo (celular) onde, o seu papel 

principal é receber os dados a partir da camada anterior, e é separado em blocos de 

dados, também conhecidos como pacotes (SILVA; CÂNDIDO, 2011). 

Camadas de Rede: nesta, feita a divisão, os dados empacotados são 

recebidos e anexados ao endereço virtual (IP) do dispositivo remetente e do 
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destinatário (SILVA; CÂNDIDO, 2011). 

Camadas de Interface: com essa camada, sua função é determinar as 

modalidades de envio de dados através da rede. O protocolo utilizado neste nível 

depende do tipo de rede utilizada. O tipo mais comum usado é o Ethernet. Em suma, 

estes são os processos que ocorrem no W5100 para receber ou enviar dados 

através da internet SILVA; CÂNDIDO, 2011). 
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2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

2.1 O PROFISSIONAL ELETRECISTA 

 

De acordo com Macintyre e Niskier (2008, p. 62), a instalação elétrica está 

intimamente associada com outras partes da indústria da construção, e neste 

contexto, “os profissionais eletricistas se encontram trabalhando em todos os 

ambientes comerciais, residenciais, agrícolas e de fabricação”. Nessas várias 

configurações, eles planejam e projetam, selecionam e instalam com segurança um 

sistema confiável. Além disso, o eletricista pode encomendar, testar, programar, 

manter padrões relevantes, diagnosticar e reportar avarias e sistemas de reparo. 

Desta maneira, a organização do trabalho e a autogestão, a comunicação e 

as habilidades interpessoais, a concentração e a atenção aos detalhes, a resolução 

de problemas, a flexibilidade e um profundo conhecimento, são e devem ser os 

atributos universais deste profissional (MARTINS; KOMATSU, 2013). 

Um eletricista trabalha em projetos comerciais, residenciais, agrícolas e 

industriais. Existe uma relação direta entre a natureza e a qualidade do produto 

exigido e o pagamento feito pelo cliente. Portanto, o eletricista tem uma 

responsabilidade contínua de trabalhar profissionalmente para atender aos 

requisitos do cliente, e assim, manter e expandir o negócio. Portanto, a instalação 

elétrica está intimamente associada a outras partes da indústria da construção, bem 

como com os muitos produtos que a sustentam, normalmente para fins comerciais e 

residenciais (MACINTYRE; NISKIER, 2008). 

O eletricista trabalha internamente, incluindo as casas de clientes e projetos 

pequenos e maiores. Nisto, este profissional irá planejar e projetar, selecionar e 

instalar, encomendar, testar, reportar, manter, encontrar falhas e sistemas de reparo 

com um alto padrão. A organização do trabalho e a autogestão, a comunicação e as 

habilidades interpessoais, a resolução de problemas, a flexibilidade e um profundo 

conhecimento, são os atributos universais do eletricista competente (MARTINS; 

KOMATSU, 2013). 

Segundo Moroguma e Palhano (2011, p. 31), se o eletricista está trabalhando 

sozinho ou em equipe, “este assume um alto nível de responsabilidade pessoal e 

autonomia, pelo fato de trabalhar para fornecer um serviço de instalação e 

manutenção elétrica seguro e confiável, de acordo com os padrões relevantes”, 
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através do diagnóstico de avarias, programação e redimensionamento de sistemas 

de automação de residência e construção, concentração, precisão e atenção aos 

detalhes, “onde cada etapa no processo é importante, e os erros são em grande 

parte irreversíveis, caros e potencialmente ameaçadores da vida”. 

Com a mobilidade internacional de pessoas, o eletricista enfrenta 

oportunidades e desafios de expansão rápida. Para o talentoso eletricista, existem 

muitas oportunidades comerciais e internacionais; no entanto, estes trazem consigo 

a necessidade de compreender e trabalhar com culturas e tendências diversas. A 

diversidade de habilidades associadas a instalações elétricas é, portanto, provável 

que se expanda (MARTINS; KOMATSU, 2013). 

A fiação elétrica é feita por eletricistas que instalam, reparam e mantêm uma 

fiação, interruptores, condutas, disjuntores, iluminação e outros aparelhos em 

edifícios e outras estruturas. Eles precisam de conhecimento eletrônico e habilidades 

de resolução de problemas para fornecer serviços de manutenção para sistemas 

controlados eletronicamente. A proficiência em todos os tipos de aplicações 

eletrônicas é importante, pois a eletricidade é usada para diversos fins, incluindo 

controle climático, segurança e comunicações (MOROGUMA; PALHANO, 2011). 

Um eletricista lê e interpreta planos e esboços, seguindo a variedade de 

métodos e práticas utilizados no campo de construção para completar os circuitos 

básicos de fiação de acordo com as normas estabelecidas e padrões de segurança. 

Os eletricistas precisam entender os componentes eletrônicos para instalar e manter 

a quantidade crescente de equipamentos eletrônicos envolvidos em projetos 

modernos de construção civil. De tal modo, continuar com tendências e novas 

tecnologias, bem como continuar a atualizar suas habilidades técnicas, trata-se de 

uma parte importante do trabalho (MACINTYRE; NISKIER, 2008). 

 

2.2 TRABALHO COM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

Como já é de conhecimento de todos, a eletricidade é perigosa! E é 

exatamente por isso que existem em todos os países, inclusive no Brasil, 

regulamentos rigorosos sobre quem é permitido realizar o trabalho de instalação 

elétrica e como realizar. As empresas responsáveis por instalações elétricas são 

responsáveis por garantir que o trabalho de instalação elétrica seja realizado de 

acordo com as regras em vigor. Os sistemas de auto auditoria das empresas 
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destinam-se a garantir a conformidade. Sendo assim, uma pessoa não tem 

permissão para trabalhar com instalações elétricas, ao menos que esta tenha total 

conhecimento e habilitações para tal prática (CREDER, 2007). 

Portanto, sabendo-se que a eletricidade se trata de algo perigoso, com risco 

de vida, segundo Cotrim (2009, p. 29), para evitar o risco de ferimentos pessoais ou 

danos à propriedade resultantes de uma má qualidade ou incorreta execução de 

instalações elétricas de alta intensidade, “existem regulamentações rígidas que 

regem quem pode realizar o trabalho de instalação elétrica”. 

Frente a isto, a Norma Regulamentadora 10 - NR 10, que entrou em vigor no 

ano de 2004, visando estabelecer os requisitos e condições mínimas objetivando a 

implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a 

segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em 

instalações elétricas e serviços com eletricidade, introduziu um sistema 

completamente novo de requisitos que devem ser atendidos por pessoas que 

trabalham com instalações elétricas no país (ABNT, 2004). 

De acordo com esta norma, empresas e organizações que realizam trabalhos 

de instalação elétrica para fins comerciais, são chamadas de empresas de 

instalação elétrica. As empresas de instalação elétrica são responsáveis por 

assegurar que o trabalho de instalação elétrica seja realizado de acordo com as 

regras relevantes, e para determinar quais conhecimentos a empresa deve ter, além 

de garantir que as pessoas que trabalham em nome da empresa tenham as 

habilidades necessárias. Importante ressaltar que, as empresas também devem 

cumprir o requisito de estabelecer um esquema de auto auditoria que abranja suas 

atividades (ABNT, 2004). 

Este profissional trabalha com a fiação elétrica, que de acordo com Moreira 

(2008, p. 46), “trata-se de uma instalação elétrica de cabeamento e dispositivos 

associados, tais como interruptores, placas de distribuição, tomadas e iluminação 

em uma estrutura”. A fiação está sujeita a padrões de segurança para design e 

instalação. Os tipos e tamanhos de fios e cabos permitidos são especificados de 

acordo com a tensão de operação do circuito e a capacidade de corrente elétrica, 

com restrições adicionais sobre as condições ambientais, tais como faixa de 

temperatura ambiente, níveis de umidade e exposição à luz solar, além de produtos 

químicos. 

Os dispositivos de proteção, controle e distribuição de circuitos associados 
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dentro do sistema de fiação de um edifício, estão sujeitos a voltagem, especificações 

atuais e funcionais. Os códigos de segurança da fiação variam de acordo com a 

localidade, país ou região. Em síntese, a instalação da fiação elétrica é parte 

integrante do trabalho de um eletricista. Trabalhar com fiação elétrica envolve 

trabalhar com caixas de dispositivos, estradas, condutores e cabos (PRYSMIAN, 

2012). 
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3 SISTEMAS DE CONTROLE REMOTO 

 

3.1 CONTROLE REMOTO 

 

Na eletrônica, um controle remoto é um componente de um dispositivo 

eletrônico comumente aproveitado para operar o dispositivo de forma sem fio a uma 

distância. Por exemplo, na eletrônica de consumo, um controle remoto pode ser 

usado para operar dispositivos, como um aparelho de televisão, um leitor de Digital 

Video Disc (DVD) ou outro aparelho doméstico, a uma curta distância (REINAUER; 

BARBOSA, 2005). 

Um controle remoto é, principalmente, um recurso de conveniência para o 

usuário, e pode permitir a operação de dispositivos que estão fora do alcance 

conveniente para a operação direta dos controles. Em alguns casos, os controles 

remotos permitem que uma pessoa opere um dispositivo que de outra forma não 

poderiam alcançar, como quando um abridor de porta de garagem é acionado de 

fora ou quando um projetor de processamento de luz digital montado em um teto alto 

é controlado por uma pessoa do nível do chão (OLIVEIRA; ZANATTA; SANTOS, 

2007). 

Segundo Bolzani (2004, p. 35), os controles remotos da televisão, 

inicialmente, usavam tons de ultrassons. Já os controles remotos atuais, são 

comumente dispositivos infravermelhos de consumo que enviam pulsos codificados 

digitalmente de radiação infravermelha “para controlar funções como energia, 

volume, afinação, ponto de ajuste de temperatura, velocidade do ventilador ou 

outros recursos”. Os controles remotos para esses dispositivos geralmente são 

pequenos objetos de dispositivos portáteis sem fio, com uma série de botões para 

ajustar várias configurações, tais como canal de televisão, número de faixa e 

volume.  

Para muitos dispositivos, o controle remoto contém todos os controles de 

função, enquanto o próprio dispositivo controlado, possui apenas um punhado de 

controles primários essenciais. O código de controle remoto e, portanto, o dispositivo 

de controle remoto necessário, onde geralmente são específicos para uma linha de 

produtos, mas, existem controles remotos universais, que emulam o controle remoto 

feito para a maioria dos principais dispositivos de marca (REINAUER; BARBOSA, 

2005). 
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Assim, conforme Bolzani (2004, p. 36), “o controle remoto evoluiu 

continuamente e avançou nos anos 2000, para então incluir conectividade Bluetooth, 

e recursos habilitados para sensores de movimento e controle de voz”. No início dos 

anos 2000, o número de dispositivos eletrônicos de consumo, na maioria das casas, 

aumentou, juntamente com a quantidade de controles remotos para controlar esses 

dispositivos.  

De acordo com dados da ATMEL Corporation (2011, p. 12), “uma casa média 

dos EUA tem quatro controles remotos”. Para operar um home theater, por exemplo, 

“podem ser necessários até cinco ou seis controles remotos, incluindo um para 

receptor de cabo ou satélite, videocassete ou gravador de vídeo digital, leitor de 

DVD, televisão e amplificador de áudio”. Sendo que, vários desses controles 

remotos podem precisar ser usados sequencialmente para que alguns programas ou 

serviços funcionem corretamente.  

No entanto, como não há diretrizes de interface aceitas, o processo é cada 

vez mais pesado. Assim, uma solução usada para reduzir o número de controles 

remotos que devem ser usados, é o controle remoto universal, um controle remoto 

programado com códigos de operação para a maioria das principais marcas de TVs, 

leitores de DVD etc. No início de 2010, muitos fabricantes de smartphones 

começaram a incorpora emissores infravermelhos em seus dispositivos, permitindo 

assim seu uso como controles remotos universais através de um aplicativo incluído 

(SCHWANKE; LUPPI, 2011). 

A principal tecnologia utilizada nos controles remotos domésticos, trata-se da 

luz infravermelha. Nisto, o sinal entre um aparelho de controle remoto e o dispositivo 

que ele controla, consiste em pulsos de luz infravermelha, que é invisível para o olho 

humano, mas, pode ser visto através de uma câmera digital, câmera de vídeo ou 

uma câmera de telefone. O transmissor no aparelho de controle remoto envia um 

fluxo de pulsos de luz infravermelha quando o usuário pressiona um botão no 

microtelefone (SCHWANKE; LUPPI, 2011). 

Um transmissor é frequentemente um LED que é incorporado na extremidade 

apontadora do aparelho de controle remoto. Assim, os pulsos de luz infravermelha 

formam um padrão exclusivo desse botão. O receptor no dispositivo reconhece o 

padrão e faz com que o dispositivo responda em conformidade (OLIVEIRA; 

ZANATTA; SANTOS, 2007). 

De acordo com Bolzani (2004, p. 36), “a maioria dos controles remotos para 
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aparelhos eletrônicos usam um diodo infravermelho próximo para emitir um feixe de 

luz que chega ao dispositivo”. Um LED de comprimento de onda de 940 nm é típico. 

Esta luz infravermelha é invisível para o olho humano, mas, é captada por sensores 

no dispositivo receptor. As câmeras de vídeo veem o diodo como se produzem luz 

púrpura visível.  

De tal modo, com um controle remoto de canal único (única função, um 

botão), a presença de um sinal de portadora pode ser usada para disparar uma 

função. Para controles remotos multicanais (de função normal), são necessários 

procedimentos mais sofisticados: um destes incide em modular a operadora com 

sinais de frequência diferente. Após o receptor desmodular o sinal recebido, aplica-

se os filtros de frequência apropriados para separar os respectivos sinais 

(OLIVEIRA; ZANATTA; SANTOS, 2007). 

Muitas vezes, pode-se ouvir os sinais que estão sendo modulados no 

transportador infravermelho, operando um controle remoto em proximidade muito 

próxima de um rádio AM não sintonizado para uma estação. Os controles remotos 

infravermelhos quase sempre usam um código modulado em largura de pulso, 

codificado e decodificado por computador digital: um comando de um controle 

remoto consiste em um curto trem de pulsos de suporte-presente e transportador-

não presente de diferentes larguras (SCHWANKE; LUPPI, 2011). 

 

3.2 OUTROS CONTROLES REMOTOS 

 

O blab-off foi um controle remoto com fio criado em 1952, que ativava ou 

desativou o som de uma TV para que os espectadores pudessem evitar a 

propaganda comercial. Na década de 1980, Steve Wozniak, da Apple, iniciou uma 

empresa chamada CL 9. O objetivo desta empresa era criar um controle remoto que 

poderia operar vários dispositivos eletrônicos. A unidade Controller of Remote 

Equipment (CORE) foi introduzida no outono de 1987. A vantagem desse 

controlador remoto era que ele poderia "aprender" sinais remotos de diferentes 

dispositivos (TEZA, 2002). 

Este controlador possui a capacidade de executar funções específicas ou 

múltiplas em várias ocasiões com o relógio incorporado. Foi o primeiro controle 

remoto que poderia ser vinculado a um computador e carregado com o código de 

software atualizado conforme necessário. A unidade CORE nunca teve um enorme 
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impacto no mercado. Era muito complicado para o usuário médio programar, mas, 

recebeu críticas favoráveis daqueles que poderiam. Esses obstáculos acabaram 

levando ao desaparecimento da CL 9, mas, dois de seus funcionários continuaram o 

negócio sob o nome de Celadon. Este foi um dos primeiros controles remotos de 

aprendizagem controlados por computador no mercado (TEZA, 2002). 

Em 2006, a Hillcrest Labs apresentou o ponteiro loop, um controle remoto que 

usava a tecnologia de controle de movimento freespace da Hillcrest para permitir aos 

usuários controlar seus televisores com gestos naturais. O loop tinha apenas quatro 

botões e uma roda de rolagem. Os controles remotos habilitados para freespace 

usam ondas de rádio para se comunicar com uma antena USB conectada a um 

computador que também está conectado à televisão, portanto, eles não precisam ser 

apontados para o PC, nem mesmo ter uma linha de visão direta (SCHWANKE; 

LUPPI, 2011). 

Nos anos de 2010, os carros são cada vez mais vendidos com fechaduras 

eletrônicas de controle remoto. Estes controles remotos transmitem um sinal ao 

carro que bloqueia ou desbloqueia a porta bloqueia ou destrava o porta-malas. Um 

dispositivo de pós-venda vendido em alguns países é o iniciador remoto. Isso 

permite que um proprietário do carro dê a partida remotamente em seu carro. Esse 

recurso está mais associado a países com climas de inverno, onde os usuários 

podem ligar o carro por vários minutos antes de usá-lo, de modo que o aquecedor 

de carro e os sistemas de descongelamento possam remover o gelo e a neve das 

janelas (SCHWANKE; LUPPI, 2011). 

 

3.3 CONTROLE REMOTO RESIDENCIAL 

 

Já se sabe e observa-se que o controle de eletrodomésticos usando controle 

remoto, não é um fenômeno incomum. Com o avanço da tecnologia, agora é 

possível desenvolver um controle automático de eletrodomésticos em uma 

residência, através de módulo que usa modem General Packet Radio Service GPRS 

ou telefone celular via porta serial (SCHWANKE; LUPPI, 2011). 

Neste contexto Declerque em seu estudo, desenvolveu um projeto com 

Arduino baseado em uma automação residencial usando um controle remoto de TV. 

Trata-se de um projeto simples, exposto aqui no presente estudo como um bom 

exemplo prático, onde um controle remoto de TV antigo é usado para controlar 
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diferentes aparelhos (DECLERQUE, 2014). 

Antes de mais nada, compete lembrar que, segundo Rufino (2007, p. 51), a 

automação residencial se trata de um conceito em que um único dispositivo é usado 

para controlar muitos aparelhos eletrônicos de uma casa, “como ligar ou desligar 

aparelhos diferentes, monitoramento de temperatura, alarmes de incêndio, portas de 

garagem etc.”. Assim, no projeto de Declerque (2014, p. 15), “um controle remoto é 

usado para controlar (basicamente LIGAR/DESLIGAR) vários aparelhos ou 

dispositivos, conseguindo assim um sistema de automação residencial simples”. 

Rufino (2007, p. 52) complementa que “os controles remotos são um dos 

dispositivos comumente encontrados em quase todas as casas”. Eles ajudam a 

operar um aparelho tais como TV, Ar-condicionado, aparelho de som etc. A principal 

característica de um controle remoto, é que ele é específico para um dispositivo. 

“Por exemplo, uma unidade de controle remoto de TV só pode ser usada para essa 

TV correspondente”. 

No entanto, no projeto aqui analisado, foi desenvolvida uma automação 

doméstica baseada em Arduino usando controle remoto de TV, onde um único 

controle remoto é usado para controlar quatro dispositivos diferentes (possível 

controlar mais dispositivos). O projeto é baseado no Arduino UNO, e mais detalhes 

do projeto são expostos na figura 06 logo abaixo (DECLERQUE, 2014). 

 

Figura 06 - Detalhes do projeto 

 

Fonte: Declerque (2014) 
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Desta maneira, para o desenvolvimento do projeto proposto por Declerque 

(2014, p. 16), este autor utilizou os seguintes componentes imprescindíveis, a saber: 

“Arduino UNO board; TSOP 1738 IR Remote Control Receiver; 1 KΩ Resistor X 4; 

2N2222 NPN Transistor X 4; 1N4007 Diodo X 4; 12 V Relé X 4; Controle remoto; 

Placa de prototipagem; Fios de conexão; 12 V Fonte de alimentação”. 

No projeto, o Arduino UNO forma a principal parte controladora do circuito. A 

UNO tem 13 pinos de E/S digitais e, portanto, é possível controlar 13 dispositivos 

diferentes ao mesmo tempo. Assim, se o requisito é controlar mais número de 

dispositivos, placas como Arduino Mega podem ser usadas (DECLERQUE, 2014). 

Além disto, o TSOP1738 é um módulo receptor para controles remotos 

infravermelhos com uma frequência portadora de 38 KHz. Consiste em um detector 

de foto e demodulador de sinal em uma única embalagem, e a saída pode ser usada 

diretamente por um micro controlador. A figura 07 abaixo mostra o TSOP1738 usado 

no projeto (DECLERQUE, 2014). 

 

Figura 07 - Módulo receptor para controles remotos infravermelhos 

 

Fonte: Declerque (2014) 

 

O projeto possui uma placa de relé de quatro canais, onde o relé ajuda a 

controlar um aparelho grande com a ajuda de um micro controlador. Neste projeto, 

uma placa de relé de quatro canais é usada para controlar quatro cargas. Os 

componentes necessários, como o LED de alimentação, o transistor de comutação, 
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o resistor de limitação de corrente de base, o relé no LED, o diodo flyback e os 

cabeçalhos macho para conexões de alimentação e entrada, já estão incorporados 

na placa, conforme é mostrado na figura 08 logo abaixo (DECLERQUE, 2014). 

 

Figura 08 - Placa de relé de quatro canais 

 

Fonte: Declerque (2014) 

 

Em relação ao controle remoto, no projeto, um mini controle remoto padrão é 

usado para fornecer as várias entradas de chave. O controle remoto possui todas as 

teclas numéricas, volume para cima, baixo, canal para baixo, menu e algumas teclas 

adicionais, conforme pode ser visto na figura 09 logo abaixo (DECLERQUE, 2014). 

 

Figura 09 - Controle remoto 

 

Fonte: Declerque (2014) 

 

Desta maneira, com o exposto, está bem evidente que o design do circuito se 

trata de algo bem simples e de fácil entendimento, e demanda conexão. Neste 
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contexto, o elemento fundamental do projeto, trata-se do receptor TSOP1738. Trata-

se também de um dispositivo de três pinos, em que os três pinos são os seguintes: 

GND, VS e OUTPUT. O pino VS fica interligado com a fonte de 5V. O pino de saída 

fica interligado com o pino 11 (ou com demais pinos digitais) do Arduino UNO 

(DECLERQUE, 2014). 

O projeto usa um módulo de retransmissão de quatro canais para controlar 

quatro cargas diferentes. Assim, uma vez que a placa possui todos os componentes 

necessários, como transistores, LEDs etc., tudo o que se precisa fazer então, é 

conectar as quatro entradas na placa de relé aos quatro pinos de E/S digitais do 

Arduino (DECLERQUE, 2014). 

Como já visto antes, a automação residencial trata-se de um conceito de 

demanda em que um excepcional dispositivo pode vir a controlar os distintos 

aparelhos eletrônicos domésticos. Além do mais, dessemelhantes aspectos, tais 

como temperatura, umidade, segurança etc., do mesmo modo, podem ser 

monitorados empregando este dispositivo. Portanto, neste projeto analisado, um 

modelo residencial automático simples foi trabalhado, onde o sistema pode controlar 

quatro aparelhos distintos, tudo isto com o auxílio de um controle remoto televisivo 

(DECLERQUE, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve por objetivo apresentar um modelo residencial 

automático de instalações elétricas através de sistemas de controle remoto com 

retorno financeiro e instalações eficientes em termos de energia elétrica. Desta 

maneira, concluiu-se que, no modelo analisado, o principal elemento é TSOP1738 IR 

Receiver Module. Tal módulo tem um receptor de foto agrupado, além de um filtro de 

passagem de banda e desmodulador, e a saída do módulo pode ser imediatamente 

entendida por um micro controlador, o que faz deste ser economicamente atrativo, 

além de eficiência energética, pois o TSOP1738 suporta uma frequência própria de 

38 KHz. Portanto, a frequência própria da fonte, assim sendo, o controle remoto, 

precisa ficar em uma faixa de 38 KHz para que ele venha a se desmodular. 

O presente estudo foi capaz de mostrar que um sistema de controle 

residencial remoto permite que os usuários domésticos gerenciem dispositivos 

remotamente em suas casas. Esses dispositivos podem incluir gerenciamento de 

energia, vigilância de segurança, eletrodomésticos, eletrônicos de consumo etc. Este 

sistema envolve tecnologias de automação, rede doméstica e interface de uma rede 

doméstica com redes externas. No entanto, observou-se que a falta de um único 

padrão representa um grande desafio para o design desse sistema. Além disso, as 

tendências futuras são discutidas. Várias tecnologias nos campos mencionados 

acima também são examinadas. 

Constatou-se também que o controle residencial remoto envolve a 

comunicação entre uma rede doméstica e uma rede externa, geralmente a internet. 

Todavia, o principal obstáculo para a realização deste controle, é que existem muitos 

padrões para redes domésticas e redes externas, onde muitos dos fabricantes 

desenvolveram produtos proprietários, em que a interoperabilidade é um grande 

problema. E isto acaba resultando em custos mais elevados, e limitou o crescimento 

desse mercado. 

Por fim, ressalta-se que um sistema de controle residencial remoto pode 

trazer uma grande quantidade de benefícios para o consumidor de eletrônicos, 

provedores de serviços, operadores de rede e usuários domésticos. Os fabricantes 

podem oferecer novos dispositivos inteligentes para serem anexados ao sistema. Já 

os serviços de provedores podem se concentrar no desenvolvimento de serviços de 

valor agregado. E os usuários domésticos se beneficiam, obviamente, o máximo 
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possível. 

Ademais, como sugestão pata trabalhos futuros, recomenda-se estudos 

aprofundados acerca do padrão ethernet e a comunicação wireless. Pois a ethernet 

pode ser uma solução barata e competente para interligação de todos os segmentos 

produtivos, configurando-se, quem sabe, como um padrão a ser acompanhado por 

todos ao grau em que suas restrições sejam suplantadas, o que não irá demandar 

muito tempo. Já os sistemas wireless ainda exibem, em compensação, uma série de 

restrições que limitam sua aplicação nos meios produtivos, tais como interferências 

eletromagnéticas e distâncias diminuídas de alcance operacional.  
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