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RESUMO 

A utilização de comunicação sem fio para fins industriais ou residenciais é habitual no 

cotidiano de diversas pessoas atualmente. Com a finalidade de conforto, é comum atualmente 

incorporar em um único dispositivo várias funcionalidades. Visando essas tendências, foi 

desenvolvido um sistema de automação residencial para substituir a os controles remotos 

existentes em uma residência, que utilizam comunicação infravermelho. No lugar dos 

controles, foi utilizado um aplicativo instalado em um dispositivo móvel (tablets, ou 

smartphone) com plataforma Android atuando em conjunto com um dispositivo 

microcontrolado. Assim o trabalho se subdividiu no desenvolvimento de: (i) um dispositivo 

microcontrolado para ler, memorizar e reproduzir os sinais das principais funções de um 

controle remoto; e (ii) um software supervisório para gerenciar todo o sistema a partir do 

dispositivo móvel. A comunicação entre o dispositivo móvel e o dispositivo microcontrolado 

foi realizada via Bluetooth, utilizando um conversor UART-Bluetooth junto ao 

microcontrolador PIC18F4550. Para tanto, foi necessário uma pré-configuração do dispositivo 

microcontrolado, cujo objetivo foi a leitura do sinal do controle remoto a ser substituído e o 

armazenamento desse sinal. Este trabalho não ficou restrito somente a sinais de controles 

remotos residenciais, pois foi desenvolvido para atender outros dispositivos que operam com 

sinal infravermelho. Para isso, poderia haver a necessidade de alguns ajustes no firmware do 

microcontrolador, de acordo com a frequência ou o protocolo de comunicação deste sinal.  

  

Palavras-chave: Android, Automação residencial, Bluetooth, infravermelho, 

microcontrolador. 



 

 

 

ABSTRACT 

The wireless communication for industrial or residential purposes is usual in the daily life of 

many people today. For purposes of comfort, it is presently common to incorporate in a single 

device with many features. Aiming at these trends, a home automation system is designed to 

replace the remote controls in a residence, using infrared communication. In place of the 

remote controls, was used an application installed on a mobile device (tablet or smartphone) 

with Android platform working together with a microcontroller device. Thus, the work was 

divided in: (i) A microcontroller device to read, memorize and reproduce the signals of the 

major functions from a remote control; and (ii) a supervisory software to manage the entire 

system from the mobile device. Therefore, a pre-configuration of the microcontroller device is 

necessary, aimed at reading the remote control signal to be replaced and the storage of the 

sign. This work was not restricted only to signals of residential remotes because it was 

developed to comply with other devices that operate with infrared signal. For this, it is 

necessary some adjustment in microcontroller firmware, according to the frequency of this 

signal or communication protocol.  

 

Keywords: Android, Bluetooth, Home Automation, Infrared, Microcontroller. 
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1 INTRODUÇÃO 

A domótica (do latim domus: casa) ou Automação Residencial é a aplicação da eletrônica e da 

informática às instalações elétricas das habitações. “A domótica incide sobre cinco vetores 

fundamentais: eficiência energética, segurança, comunicação, conforto e audiovisuais” 

(ROQUE, 2013). Ela visa uma gestão dos recursos para uma simplificação da vida do usuário, 

gerando assim maior conforto, segurança e até mesmo diversão.   

Inserida na domótica, existe a versatilidade da comunicação sem fio, que permite enviar e 

receber comandos sem a necessidade de um meio físico. A tecnologia sem fio é vantajosa por 

proporcionar maior mobilidade aos dispositivos e economia com a instalação de fios e cabos 

pela residência. Dentre os vários tipos de padrão de comunicação sem fio, destaca-se o 

Bluetooth, presente na maioria dos smartphones, computadores e tablets. Trata-se de uma 

comunicação sem fio de curto alcance. De acordo com a Documentação Oficial do Bluetooth 

(2009), ela visa substituir o cabeamento necessário para comunicação entre dispositivos 

eletrônicos, manter níveis elevados de segurança, ter baixo consumo de energia e baixo custo. 

Sua aplicação acabou se estendendo a aparelhos de som, periféricos de celulares e a módulos 

que podem ser acoplados a um microcontrolador. 

Para a IHM do projeto proposto, pretende-se elaborar um software para a plataforma Android, 

com os comandos básicos de um controle remoto. Este software pode ser instalado facilmente 

em qualquer dispositivo que possua esta plataforma. O sistema operacional Android é uma 

pilha de softwares para dispositivos móveis que inclui um sistema operacional, mediadores e 

chaves operacionais. “O Android SDK proporciona as ferramentas e APIs necessários para 

começar o desenvolvimento de aplicações na plataforma Android, usando a linguagem de 

programação Java” (ANDROID, 2013).  

A comunicação entre o smartphone e o microcontralador é realizada por meio de um módulo 

UART-Bluetooth conectado ao microcontrolador, que comunica de modo simples com 

qualquer dispositivo móvel com sistema operacional Android. Já a comunicação entre o 

dispositivo projetado e o televisor ou aparelho de som, é feita através de protocolos IR. 

Há atualmente no mercado smartphones que possuem este tipo de aplicativo, porém, é 

necessário que o outro dispositivo (televisão, som) tenha acesso à internet. Há também 

smartphones que se conectam direto ao outro aparelho, porém é preciso que o smartphone 

tenha a biblioteca de comunicação do aparelho desejado, tornando seu uso bastante limitado. 

Além do mais, este recurso só está presente em smartphones mais avançados, de custo 

elevado. 
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É importante ressaltar que, no projeto proposto, a aplicabilidade do dispositivo construído não 

se restringe a televisores e aparelhos de som. O usuário pode configurar qualquer outro tipo de 

controle que use a comunicação infravermelha. Ou seja, a automação residencial pode ser 

expandida para os setores de segurança, climatização, iluminação, dentre outros. Ele pode 

também ser utilizado para automação industrial, uma vez que é simples a comunicação entre o 

dispositivo e qualquer outro aparelho elétrico/eletromecânico.  Portanto, trata-se um projeto 

independente de bibliotecas pré-definidas, ou protocolos fixos de comunicação, visto que o 

dispositivo microcontrolado irá ler, memorizar e reproduzir qualquer código IR. 

1.1 Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivos o desenvolvimento de: (i) um dispositivo 

microcontrolado cuja função é gravar e reproduzir sinais IR, por meio de comandos enviados 

por um smartphone que utiliza plataforma Android; e (ii) um sistema supervisório em 

plataforma Android para a configuração do dispositivo. 

1.2 Justificativas 

Há atualmente diversas integrações híbridas voltadas para automação residencial. No projeto 

desenvolvido há a integração entre módulos Bluetooth e IR, além de duas linguagens de 

programação distintas, e dois protocolos de comunicação. 

De acordo com a Strategy Analytics, até o segundo semestre de 2014 foram vendidos 295,2 

milhões de smartphones, dos quais 84,6% (249,6 milhões) possuem o sistema operacional 

Android. Com relação ao dispositivo de controle, ele é de fácil manutenção e tem baixo custo 

de fabricação. O microcontrolador PIC, da Microchip provém soluções para todas as 

performances de alcances de microcontraladores de 8 bits, 16 bits e 32 bits, com uma 

poderosa arquitetura, tecnologias de memórias flexíveis, ferramentas de desenvolvimento de 

fácil compreensão, documentação técnica completa e postos de projeto de suporte, através de 

vendas globais e redes de distribuição (MICROCHIP, 2013). 

Com a implantação do projeto, será mais cômodo e confortável ao usuário monitorar os canais 

e volume da televisão pelo dispositivo móvel.  

1.3 Metodologia 

Para o desenvolvimento do trabalho, foi realizada inicialmente uma pesquisa bibliográfica nos 

campos dos protocolos infravermelho, comunicação Bluetooth e programação em SO 

Android. Essa pesquisa foi baseada em artigos científicos, revistas, sites, trabalhos de 

conclusão de curso e datasheets de circuitos eletrônicos. 
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Uma segunda etapa foi a criação virtual do sistema, utilizando o software de simulação ISIS 

Proteus. Ainda que limitada, pode-se explorar os recursos para decodificação de sinal 

infravermelho. Nesta etapa ainda foi programado as primeiras versões do software em SO 

Android. 

Em uma última etapa os componentes foram instalados e testados em uma protoboard, para 

em seguida ser confeccionado a placa de circuito do mesmo. Além disso, foi estabelecida a 

última versão do sistema supervisório que gerencia o dispositivo microcontrolado, assim 

como o software instalado em um smartphone.  

1.4 Estrutura da Monografia 

O primeiro capítulo expõe um breve resumo a respeito do assunto abordado, seguido do 

objetivo, justificativa do trabalho e a metodologia adotada no desenvolvimento do mesmo. No 

segundo capítulo tem-se uma revisão bibliográfica a respeito das principais tecnologias 

abordadas no trabalho, começando pela radiação infravermelha, comunicação Bluetooth e 

microcontrolador PIC 18F4550. O terceiro capítulo contém os detalhes da montagem do 

projeto, bem como foi efetuada a programação e raciocínio para se atingir os objetivos. O 

quarto capítulo aborda os testes e resultados. No quinto capítulo se encontra a conclusão do 

trabalho realizado, e são expostas algumas alternativas para melhoria do projeto. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Automação Residencial 

O significado de domótica por si só refere-se somente à automação doméstica. Como o termo 

é de abrangência limitada, ele vem sendo gradativamente substituído por Home Automation 

(Automação Residencial).  O conceito de Automação Residencial se refere ao emprego de 

dispositivos tecnológicos no ambiente doméstico, integrando as áreas de eletricidade, 

robótica, computação, controle e telecomunicações com o objetivo de melhorar aspectos do 

usuário, como conforto, segurança, entretenimento e eficiência energética.  

Apesar de ser uma tendência tecnológica recente, tudo teve início no início do século XIX 

com a descoberta da transformação da energia elétrica em mecânica e vice-versa. Em 1832, 

William Sturgeon inventou o primeiro motor CC, mas sua aplicação em larga escala incluindo 

aplicação em eletrodomésticos (máquinas de lavar roupa/louça, ventiladores) e 

comercialização só se deu no final do século XIX. Simultaneamente estava sendo 

desenvolvido o controle de temperaturas de ambiente e os “detectores de palmas” para 

ligamento de lâmpadas. Assim após a massificação do uso da energia elétrica após a 1ª Guerra 

Mundial, e da evolução tecnológica que a guerra trazia, os fatores necessários para a 

automação residencial foram estabelecidos na década de 70. Então foi criado o protocolo X10, 

projetado por engenheiros escoceses e lançado pela Pico Electronics. O X10 é um dos 

principais responsáveis pela diversificação da automação residencial, uma vez que era um 

sistema simples que visava a comunicação através da linha elétrica entre dois dispositivos 

compatíveis, e era comercializado com variados preços. Na década de 80 foi introduzido no 

mercado o Personal Computer, e na década seguinte chegava ao consumidor os telefones 

portáteis (celulares).  Com a integração, aprimoramento e evolução dos ramos da automação, 

hoje é possível encontrá-la nas mais variadas residências, sendo aplicadas desde comando 

simples até sistemas complexos que resguardam a segurança e conforto dos seus moradores. 

A automação residencial pode ser subdividida em vários setores, sendo eles de cunho visual, 

sonorização, climatização, segurança, entretenimento ou eficiência energética. No projeto 

proposto, é focado aos setores de audiovisual e entretenimento, apesar de ser facilmente 

adaptado e projetado para os demais setores, como será explicitado nos capítulos posteriores. 

2.2 Infravermelho 

Os primeiros registros de radiação infravermelha datam de 1800, quando William Herschel 

(1738-1822) descobriu a existência de uma radiação após a luz vermelha, no espectro visível. 
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Herschel mediu a temperatura da luz solar, após a incidência em um prisma e verificou que 

cada cor possui uma temperatura diferente. De acordo com o próprio Herschel (1800), ao 

verificar que após o vermelho a temperatura continuou variando gradativamente, elaborou 

testes de reflexão, refração e absorção para determinar uma luz invisível aos olhos humanos 

que tinha as mesmas propriedades das demais luzes: radiação infravermelha. Silva (2012) 

afirma que o espectro IR se subdivide em IR próximos (NIR) com λ variando entre 0,75µm e 

3µm utilizados em comunicação através de fibras ópticas e na detecção de minerais e águas. 

IR médios (MIR) com λ entre 3µm e 8µm utilizados em sensores IR. IR distantes (LWIR) 

com λ entre 8 µm e 15 µm utilizados em imagens térmicas. E IR muito distantes (FIR) com λ 

entre 15µm até 1000µm aplicados na detecção de armas químicas e explosivos. Por meio da 

Figura 1, é possível comparar o espectro IR com os demais espectros: 

 

Figura 1 – Espectro da luz associado à sua freqüência e utilização. 
Fonte: PORTUGAL,2007 

A radiação IR é amplamente usada na medicina. Na área estética é utilizada para a redução da 

flacidez da pele, sendo aplicado um feixe IR sobre a mesma e ajudando na produção de 

colágeno. Na área analgésica também, auxiliando na rigidez das articulações. Além de ser 

aplicada para tratamentos de feridas, onde a radiação IR extermina bactérias e auxilia na 

circulação do sangue. Nos setores da biologia, química e materiais o IR é utilizado na 

espectroscopia, que é a ciência que estuda a interação da radiação eletromagnética com os 

materiais. Nesse caso, todo o espectro é utilizado, utilizando o IR somente quando a luz 

analisada ultrapassa o valor de freqüência da luz vermelha. No âmbito militar, é utilizada 

radiação IR para a visualização de imagens em ambientes de pouca visibilidade. Como cada 

cor tem associado à ela uma temperatura proporcional ao seu comprimento de onda, câmeras e 

óculos especiais utilizam dessa tecnologia para reproduzir em cores visíveis o ambiente 

obscuro. Ainda no ramo tecnológico, a tecnologia IR é amplamente difundida em protocolos 

de comunicação entre dispositivos eletrônicos. De acordo com Piropo (2003), neste tipo de 
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transmissão, o transmissor emite um feixe de raios luminosos, que é capturado por um 

dispositivo sensível ao infravermelho, que converte as variações do feixe de ondas em 

variações de corrente magnética. Assim informações em pulsos elétricos são convertidas por 

um modulador para sinais IR contendo uma sequência de bits, que é enviado através de 

comunicação sem fio a um sensor. O sensor capta esses sinais, e os converte novamente em 

pulsos elétricos que são enviados para o tratamento do sinal. A Figura 2 mostra o diagrama 

elétrico do sistema, onde um LED IR emite o sinal que é recebido por um sensor IR acoplado 

a um filtro. 

 

Figura 2 – Circuito de aplicação para comunicação infravermelho. 

Fonte: EVERLIGHT, 2008 

Para este tipo de comunicação, é necessário o uso de protocolos de comunicação pré 

estabelecidos. Os protocolos são utilizados para especificação de fabricantes, diferenciação 

entre comandos e segurança. Segundo Vishay (2013), o mais importante é a segurança da 

transmissão de dados, onde uma interpretação errada de um código transmitido não é 

permitida. Sinais corrompidos devem ser ignorados. Um exemplo simples é o do controle 

remoto de TV, onde cada fabricante tem seu protocolo de comunicação (alguns fabricantes 

possuem o mesmo), e cada botão tem seu sinal específico. 

Há dois meios de propagação do IR, IR direcionado e IR difuso. Segundo Zanetti e Gonçalves 

(2009), no caso da propagação direcionada, é como um laser, onde a radiação IR é 

concentrada e um estreito feixe. São até 10000 vezes mais sensíveis, não permitem obstrução 

na conexão, a distância de comunicação é curta (1 a 2 metros), porém possuem custo menor. 

Um exemplo de uso são nos primeiros aparelhos celulares, onde precisavam ficar 

emparelhados para a conexão e transferência de arquivos. Na propagação difusa, a radiação é 

espalhada pelo ambiente e possuem maior capacidade para correção de erros. Na propagação 

difusa, apesar de ser mais cara e consome mais energia comparado com a direta, podem se 

conectar e transmitir dados a distâncias maiores (até 10 vezes mais que a direta). 

2.2.1 IrDA 

Em 1993, já haviam fabricantes comercializando controles portáteis que comunicavam com 

algum dispositivo através da radiação IR. Entretanto, cada fabricante elaborava sua própria 

linguagem de comunicação, sendo muitas vezes iguais ou similares às linguagens de seus 
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concorrentes. Assim, em Junho de 1993 a IrDA teve seu primeiro encontro, reunindo mais de 

50 empresas que utilizavam o IR. Assim, de acordo com o Basis for the IrDA Technical 

Standards, de 1993, seu objetivo era:  

Criar padrões de interconexões infravermelho de baixo custo e interoperáveis que 
ofereça suporte à evolução, modelo ponto-a-ponto entre usuários que é adaptável a 
uma ampla gama de aplicações móveis que precisam conectar periféricos à unidades 
centrais. 

Com alvo em uma ampla gama de dispositivos, foram instituídos alguns requerimentos para 

padronização: 

 Baixo Custo; 

 Padrões Industriais; 

 Compacto, leve e econômico; 

 Intuitivo e fácil de usar; 

 Pouca Interferência. 

Após os requerimentos iniciais, foram estabelecidos 4 protocolos obrigatórios de 

comunicação: 

 IrPHY (Infrared Physical Layer): Descreve que a transmissão IR é baseada na 

modulação UART e Half-Duplex, onde especifica a distância máxima entre os 

dispositivos de 1m, angulação máxima entre os dispositivos de 15º e taxa de 

transmissão de dados entre 2400bits/s e 115200bits/s. Posteriormente foi criada a 

IrPHY 1.1 que aumentava essa taxa para 1,152Mbits/s ou 4Mbits/s. 

 IrLAP (Infrared Link Access Protocol): É o protocolo básico para conexão entre dois 

dispositivos distintos. Ele estabelece parâmetros para a conexão, permanência e 

desconexão de um link entre dois dispositivos. 

 IrLMP (Infrared Link Management Protocol): Possui duas funções principais: Provém 

mecanismos para qualquer par de dispositivos conectados entre si possam trocar dados 

sem a interferência de outros pares de dispositivos. E uma segunda função ele provém 

serviços para que o fabricante descubra se o protocolo a ser implementado já é 

utilizado por alguma outra fabricante. 

 IAS (Information Access Service): Nesta camada o dispositivo apresenta uma lista de 

diretórios referentes à comunicação IrDA. 

Além das camadas obrigatórias, possui ainda camadas complementares como TinyTP, 

IrOBEX, IrCOMM, e IrLAN como exibido na Figura 3. Esses protocolos extras, aliados ao 

IrDA 1.1 podem ampliar o raio de comunicação para até 7m com taxa de transferência de 

4Mbits/s. 
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Figura 3 – IrDA e suas camadas/protocolos. 
Fonte: MILLAR et al, 1998 

2.2.2  Protocolo NEC 

Bergmans (2008), afirma que o protocolo NEC foi desenvolvido pela NEC Corporation 

(multinacional de TI japonesa, fundada em 1898), também chamado de protocolo japonês, é o 

tipo de comunicação IR entre dois dispositivos mais utilizada no mundo. Seguem algumas 

características do protocolo NEC: 

 8 bits de endereçamento e 8 bits de comando; 

 Endereços e comandos são transmitidos duas vezes aumentando a confiança; 

 Modulação pela distância do pulso; 

 Frequência de 38kHz. 

 Time dos bits de 1.12ms e 2.25ms 

O pulso inicial de ativação da transmissão é de 9ms a nível alto, seguido por um de 4,5ms a 

nível baixo. Após a ativação, há uma sequência de 32 bits, sendo os 8 primeiros o código de 

endereçamento, do bit 8 ao 15 o código de endereçamento inverso. Do bit 16 ao 23 

corresponde ao código do comando, e finalmente do bit 24 ao 31 contém os dados de 

comando enviados invertidos. O sinal todo para envio de um único comando corresponde a 

108ms, sendo que após os 108ms se o botão do controle remoto continua pressionado é 

enviado somente um comando de 9ms a nível alto, seguido por um espaço de 2,25ms e um 

pequeno pulso de 562,5µs para indicar o fim do espaço. Na Figura 4, é representado o 

protocolo: 
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Figura 4 – Comando inicial seguido por repetições (protocolo NEC). 
Fonte: VISHAY, 2007 

 

Conforme Vishay (2007), o bit 0 (indicando nível baixo) no protocolo NEC é representado 

por um pulso de 562,5µs seguido por um intervalo de 562,5µs. O bit 1 (indicando nível alto) é 

representado também pelos 562,5µs de pulso, porém com um intervalo maior, de 1,6875ms. A 

Figura 5 exibe um exemplo de comando enviado, onde os bits são mostrados na Tabela 1: 

Tabela 1 – Decoficação de um comando utilizando protocolo NEC 

Comando Bits Duração 

Ativação - 13,5ms 

Endereço 00110111 13,5ms 

Endereço  11001000 13,5ms 

Código do comando 00011010 13,5ms 

Código do comando   11100101 13,5ms 

 

 

Figura 5 – Exemplo de comando pelo protocolo NEC. 
Fonte: VISHAY, 2007 

 

A NEC Corp. otimizou seu protocolo, criando o Extend NEC Protocol. Nessa versão 

estendida os bits de endereço não necessariamente são seguidos pelo seu oposto. Assim foram 

ampliadas de 265 possíveis combinações para 65000 diferentes combinações. 

2.2.3 Protocolo RC-5 

Muito utilizado por fabricantes europeus e norte-americanos, o protocolo RC-5 (não confundir 

com RC5 que é um tipo de criptografia) foi elaborado pela Philips no final da década de 80. 

Segundo Bergmans (2011), como se beneficia com somente 8 bits para comunicação, o RC-5 

é mais simples que o protocolo NEC, porém alguns comandos entre marcas diferentes podem 
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ser iguais. A Philips disponibiliza uma tabela pré-definida, com detalhes de cada comando e 

para qual aparelho se destina. Dados do protocolo RC-5: 

 5 bits de endereçamento e 6 bits de comando; 

 Codificação bi-fase; 

 Frequência de 36kHz; 

 Bits de tamanhos constantes de 1,778ms (ver Figura 6). 

 

Figura 6 – Bits 0 e 1 no protocolo RC-5. 
Fonte: BERGMANS, 2011 

O primeiro bit do código é sempre 1 (889µs a nível baixo e 889µs a nível alto). O segundo bit 

no RC-5 também é sempre 1. Porém com o incremento de funções em um controle remoto, a 

Philips verificou com 64 comandos por dispositivo não eram suficientes, assim ela criou o 

RC5X (ou RC-5 Extedend). Assim o segundo bit pode ser 0 no RC5X, dobrando a quantidade 

de combinações possíveis. O terceiro bit, de alternância, é invertido toda vez que o botão é 

pressionado e liberado. Esse bit é importante para distinguir comandos como manter um botão 

pressionado, onde o bit não alterna, e pressionar o mesmo botão várias vezes, onde o bit 

alterna. Os cinco bits posteriores são os bits de endereçamento do dispositivo, e os 6 bits 

finais são os bits de comando. A Tabela 2 detalha o comando exemplificado na Figura 

7.Como sucessor do RC-5, a Philips criou o RC-6. Apesar de utilizar a mesma freqüência de 

36kHz, e a mesma lógica bi-fase para os bits, o tempo por bit pode variar em 2 modos para os 

bits 0 e 1, possibilitando assim 256 combinações diferentes por dispositivo. 

Tabela 2 – Decoficação de um comando utilizando protocolo RC-5 

Comando Bits Duração 

S1 1 1,778ms 

S2 1 1,778ms 

T (Alternância) 0 1,778ms 

Endereço 00101 8,89ms 

Código do comando 110101 10,668ms 
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Figura 7 – Exemplo de comando no protocolo RC-5. 
Fonte: BERGMANS, 2011 

2.2.4 Protocolo SIRC 

“O Serial Ifrared Remot  Control (SIRC), ou “protocolo da Sony”, possui versões de 12, 15 e 

20 bits” (BERGMANS, 2011). Algumas informações importantes sobre o protocolo SIRC: 

 Versões de protocolo de 12, 15 e  20 bits; 

 5 (versões 12 bits e 20 bits) ou 8 (versão 15 bits) bits de endereçamento; 

 7 bits de comando (para todas as versões); 

 Versão de 20 bits possui 8 bits extras; 

 Frequência de 40kHz. 

 Bit de tamanho 1,2ms ou 0,6ms. 

A diferença entre o bit 0 e o bit 1 se refere ao tamanho. Enquanto o bit 1 fica 1,2ms a nível 

alto e depois 0,6ms a nível baixo, o bit 0 fica 0,6ms a nível alto e os mesmos 0,6ms a nível 

baixo. O sinal inicial é de 2,4ms seguido de 0,6ms a nível baixo. O exemplo da Figura 8 e 

Tabela 3 se refere ao modelo de 12 bits: 

Tabela 3 – Decoficação de um comando utilizando protocolo SIRC 

Comando Bits Duração 

Start - 3ms 

Código do comando 1100100 10,2ms 

Endereço 10000 6,6ms 

 

Figura 8 – Exemplo de comando no protocolo SIRC. 
Fonte: BERGMANS, 2011 

2.2.5 Protocolo ITT 

“O protocolo ITT é um dos mais antigos e é utilizado somente para dispositivos que priorizam 

o consumo energético. Ele se diferencia dos demais protocolos por não usar uma freqüência 
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modular pré-definida para comunicação” (BERGMANS,2011). Ele possui as seguintes 

características: 

 Emite 14 pulsos por mensagem; 

 Boa autonomia energética; 

 4 bits de endereçamento e 6 bits de comando; 

 Ele é auto calibrável com relação à freqüência. 

 Comunicação rápida, mensagens variam de 1,7 a 2,7s no envio; 

A Figura 9 exibe de modo simplificado um exemplo de comunicação. Cada pulso possui um 

tempo de 10µs e o tempo de variação entre esses pulsos é de 300µs para o sinal inicial e o 

sinal final. O bit de valor 0 corresponde ao pulso (sempre de 10µs) seguido por 100µs a nível 

baixo. O bit de valor 1 corresponde ao pulso seguido por 200µs a nível baixo. A Tabela 4 

mostra um exemplo de comando decodificado: 

Tabela 4 – Decoficação de um comando utilizando protocolo ITT 

Comando Bits Duração 

Pulso premilinar - 310µs 

Pulso inicial 0 110µs 

Endereço 0101 640µs 

Código de comando 100100 860µs 

Pulso final - 310µs 

 

Figura 9 – Exemplo de comando no protocolo ITT. 
Fonte: BERGMANS, 2011 

2.2.6 Comparando Protocolos 

Foram explicitados somente os principais protocolos utilizados atualmente. Há outros bem 

específicos de acordo com a fabricante, como o protocolo da Nokia NRC17, o Sharp Protocol, 

JVC Protocol e Mitsubishi Protocol(X-SAT). Todos eles são parecidos, por operarem em 

frequências similares e possuírem uma sequência de bits diferindo os bits de endereçamento e 

os bits de comando. Na Tabela 5 é possível comparar as características técnicas e comerciais 

dos principais protocolos utilizados. 
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Tabela 5 – Comparando os protocolos de IR NEC, RC-5, SIRC e ITT. 

Protocolo Frequência de 

operação 

(kHz) 

Bits Consumo 

de 

bateria 

Vantagem(ns) Desvantagem(ns) 

NEC 38 32 Alto Muito usado no 

mercado, bem 

seguro. 

Consumo alto de 

energia, 

decodificação 

mais complexa. 

RC-5 36 14 Médio Muito usado no 

mercado, possui 

expansões. 

Possui muitas 

combinações para 

um único 

dispositivo. 

SIRC 40 12/15/20 Médio Adaptação fácil 

dos bits de acordo 

com a 

necessidade. 

Usado em 

dispositivos 

específicos, 

caindo em 

desuso. 

ITT - 11 Baixo Consumo baixo de 

energia. 

Baixa segurança, 

obsoleto. 

2.3 Bluetooth 

Os primeiros registros do Bluetooth datam de 1994, em Lund na Suécia. A empresa Ericsson 

Mobile Communication AB iniciou um estudo de viabilidade para uma comunicação sem-fio 

de baixo consumo de energia e baixa tendência a interferências de comunicação entre 

celulares e seus periféricos. Chefiados por Jaap Haartsen, a equipe desenvolveu uma 

comunicação interna denominada MC-Link. Segundo o próprio Haarsten (1998), à medida 

que o projeto do MC-Link progredia, ficou claro que não havia limites para os tipos de 

aplicações que poderiam usar um link de rádio de curto alcance. Em 1997, vendo a 

possibilidade de evolução da tecnologia, a Ericsson se juntou à Nokia, IBM, Toshiba e Intel 

para a criação do Special Interested Group (SIG). A idéia, de acordo com Haartsen, era 

conseguir misturar áreas de negócios adequadas: dois mercados líderes em telefonia móvel, 

dois mercados líderes em computadores portáteis, e um mercado líder em microprocessadores 
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(tecnologia DSP). Assim em maio de 1998 foi firmado o consórcio entre essas 5 empresas 

cujo objetivo também mostrado na Figura 10 era: 

De facto padrão para a interface aérea e o software que o controla, garantindo a 
interoperabilidade entre dispositivos de diferentes fabricantes. Os primeiros produtos 
a usarem MC-Link ‘vão emergir’ no final de 1999, em telefones móveis, 
computadores e acessórios. 

No final do ano de 1998, a SIG já tinha mais de 400 fabricantes no consórcio e atualmente 

possui mais de 24000 membros e está em 90% dos celulares no mundo.  Langsch et al (2009),  

ressaltam que a SIG não possui fins lucrativos, não vende nem fabrica tecnologia Bluetooth. 

Ela apenas trabalha continuamente no desenvolvimento da tecnologia, sempre atualizando 

suas especificações e protegendo a marca Bluetooth®. 

 

 

Figura 10 – Como era imaginado a comunicação Bluetooth em 1998. 
Fonte: HAARTSEN, 1998 

A respeito do nome Bluetooth, Bonatto e do Canto (2007) afirmam que o nome se refere em 

homenagem ao rei da Dinamarca e Noruega chamado  Harald Blåtand  – em inglês Harold 

Bluetooth (pode ser tanto “dente azul” se traduzido do inglês, ou “de tez escura” se traduzido 

direto do dinamarquês). Blåtand foi o responsável pela unificação das tribos suecas, 

norueguesas e dinamarquesas, da mesma forma que o Bluetooth une diferentes tecnologias, 

como computacionais e telefônicas. O logotipo do Bluetooth é uma união entre suas iniciais H 

e B em runas nórdicas. 

O objetivo principal nesse tipo de comunicação sem fio é seu baixo custo, baixo consumo de 

energia e alta diversificação. Por outro lado seu alcance é limitado, onde somente dispositivos 

da classe 3 alcançam 100m. Um dos requerimentos da SIG dizem respeito a freqüência de 

operação ISM, centrada em 2,45GHz. A banda o ISM abrange a faixa de 2400MHz a 
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2483,5MHz nos Estados Unidos e Europa, e de 2471MHz  a 2497MHz no Japão. Como a 

banda ISM é aberta a qualquer um, essa faixa de 2,45GHz é utilizada por outros dispositivos 

fazendo com que o sinal esteja sujeito a interferências. Para isso foi necessário a criação do 

sistema FHSS, dividindo a banda em vários canais. Outro requerimento importante é a 

obrigatoriedade da transmissão ser capaz de enviar e receber dados de voz, em um dispositivo 

leve e portátil. Além da segurança, a SIG definiu que a comunicação sem fio Bluetooth deve 

ter mecanismos e protocolos para autenticação e privacidade. 

2.3.1 Frequency Hopping Spread Spectrum  

O FHSS, que foi desenvolvido na segunda guerra mundial, é um mecanismo de proteção para 

a comunicação entre dois dispositivos conectados entre si. A banda de atuação do Bluetooth é 

de 83,5MHz (de 2,4GHz a 2,4835GHz), assim essa banda foi dividida em 79 canais com 

1MHz cada canal. Há uma proteção inferior de 2MHz e uma proteção superior de 2,5MHz, 

portanto o primeiro canal preenche o 1MHz entre 2402MHz e 2403MHz. Na transmissão de 

uma mensagem, ela é dividida em pequenos pacotes que são enviados sequencialmente. Cada 

pacote corresponde a um canal de 1MHz entre os 79 canais disponíveis, porém a seleção do 

canal é efetuado de modo aleatório. Para minimizar os ruídos, o dispositivo master (mestre) 

muda a freqüência do dispositivo slave (escravo) 1600 vezes por segundo, sendo que a cada 

alteração da freqüência é enviado um pacote de dados. Isso reduz a interferência onde muitos 

dispositivos estão conectados através de Bluetooth, pois no caso de uma colisão de 

frequências se perde somente um pacote da mensagem, e não a mensagem toda. Martincoski 

(2003) resssalta que o FHSS é importante não só para comunicação entre dispositivos 

conectados via Bluetooth, mas também para dispositivos conectados via wi-fi (802.11b/g/n).  

Isso porque ambas as tecnologias usam a frequência de 2,4GHz. 

2.3.2 Classes e versões 

O Bluetooth é classificado em 3 classes, de acordo com sua potência e alcance mostrados na 

Tabela 6: 

Tabela 6 – Classes de Bluetooth. 

Classe Potência máxima 

permitida(mW)/(dBm) 

Alcance (aproximado)(m) 

Classe 1 100/20 100 

Classe 2 2,5/4 10 

Classe 3 1/0 1 
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A classe mais utilizada é a 2, por questões financeiras. Há uma distância mínima entre os 

dispositivos também, que é de 0,1m, pois se estiverem muito pertos o receptor pode saturar, 

impossibilitando a demodulação do sinal. Há dispositivos que aumentam a distância da 

comunicação pela classe 1, chegando a 1km, porém atuar no limite dessas classes pode 

apresentar problemas caso tenha algum obstáculo. Dispositivos de classes diferentes podem se 

comunicar entre si. Por exemplo, se um dispositivo da classe 3 se conecta a um de classe 2 ele 

aumenta seu alcance. O mesmo se aplica caso um dispositivo de classe 2 se conecte a um de 

classe 1. No que se refere às versões, a medida que a tecnologia foi evoluindo, foi aumentado 

a taxa de transmissão de dados, como mostra a Tabela 7: 

Tabela 7 – Versões do Bluetooth. 

Versão Taxa de 

transmissão 

máxima 

Ano de 

lançamento 

Característica 

1.0 721 Kbits/s 1996 Pouca segurança e velocidade baixa. 

1.1 721 Kbits/s 2001 Suporte a canais não encriptados e inclusão 

de RSS 

1.2 721 Kbits/s 2003 Conexões mais rápidas e melhoria  na 

proteção. 

2.0 + EDR 3 Mbits/s 2004 Diminuição de consumo de energia, 

aumento na velocidade de transmissão. 

2.1 + EDR 3 Mbits/s 2007 Sinais Inquiry. 

3.0 + HS 24 Mbits/s 2009 Mudança da faixa de transmissão para 

802.11 

4.0 1 Mbits/s 2009 Foco na economia de energia, colocando o 

dispositivo em stand-by. 

Dispositivos de versões distintas podem conectar entre si, porém diferentemente da classe 

caso um dispositivo 3.0 se conecte a um dispositivo de versão inferior, a data de transmissão 

será a deste último. As versões 2.0 + EDR e 2.1 + EDR se referem à transferência de dados 

melhorada: “Método de ampliação da capacidade dos tipos de pacotes para aumentar a 

rentabilidade de conexões múltiplas e reduz o consumo de energia.”(BONATTO;DO 

CANTO, 2007). Interessante observar que da versão 3.0 + HS para a versão 4.0 houve um 

decréscimo na taxa de transferência. Isso se deve ao fato de a versão 4.0 priorizar a economia 

de energia, usando de técnicas para deixar o Bluetooth em stand-by quando o dispositivo está 

ocioso. 
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2.3.3 Topologia de Comunicação 

Com relação à topologia de comunicação, o Bluetooth utiliza a tecnologia piconet. Neste tipo 

de conexão, o dispositivo que iniciou a conexão se chama master (mestre) e os demais 

dispositivos slaves (escravos). Pode-se conectar no máximo 7 slaves a um master e no 

mínimo um slave a um master. A área de atuação da rede depende do raio de alcance do 

master, que também é o responsável por gerenciar a transmissão de dados e coordenar o 

sincronismo entre os dispositivos. Quando um dispositivo compartilha mais de uma rede 

piconet, esse conjunto de redes se denomina scartternet. A Figura 11 exemplifica esse tipo de 

rede. No exemplo ilustrado, tanto o dispositivo slave (bridge) quando o master compartilham 

mais de uma rede piconet. Porém o dispositivo não pode ser master em duas redes 

simultaneamente, ele pode ser master em uma rede e slave na outra.  

 

Figura 11 – Rede scatternet. 
Fonte: HAR-SHAI et AL. 2002 

Segundo Marticonski (2003), para a conexão de dispositivos em uma piconet, o master entra 

em modo Inquiry, que nada mais é que uma varredura no seu raio de alcance dos dispositivos 

slaves disponíveis. Após essa investigação, é elaborada uma lista com esses dispositivos e 

seus respectivos endereços. Cada dispositivo tem um único endereço de 48 bits que é único no 

mundo. Em seguida o master seleciona um dispositivo slave para conexão, e esse deve 

permitir a conexão com o master. Esse processo se denomina paging. Se a conexão foi 

efetuada, em uma próxima tentativa de conexão não é necessário realizar o inquiry 

novamente, pois o endereço do slave fica salvo no master. O dispositivo slave pode ser 

configurado para ficar invisível. Tanto para não aparecer na listagem do inquiry, quanto para 

não permitir conexão de dispositivos desconhecidos. 
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2.3.4 Protocolos 

“Visando garantir a interoperabilidade de dispositivos Bluetooth de diferentes fabricantes, o 

Special Interest Group (SIG) definiu uma pilha (stack) de protocolos para a tecnologia 

Bluetooth.”(MARTINCONSKI,2003) Basicamente a pilha é formada por três tipos de 

camadas, como é possível ver na Figura 12: 

 

Figura 12 – Camadas de protocolo para conexão Bluetooth. 
Fonte:BISDIKIAN, 2001 

Na cama base, também chamada de protocolo de transporte têm-se: 

 Radio: Define as características técnicas de radiofreqüência. Nessa camada que é 

executado o FHSS especificando freqüência, salteamento, modulação e força da 

transmissão; 

 Baseband: Protocolo que define a localização e a comunicação entre os dispositivos 

em uma rede Bluetooth. É nessa camada que se determina como o slave o master se 

conectam em uma piconet.  

 Link Manager Protocol (LMP): Sincronizado com o baseband, lida com aspectos da 

comunicação em si. Nessa camada são definidos os parâmetros de autenticação, taxas 

de transferência de dados, criptografia, nível de potência entre outros. 

 Host Controller Interface (HCI): Não é por definição um protocolo. É uma camada de 

interface para dispositivos se comunicarem às camadas mais centrais. Através da HCI 

o master pode instruir seu protocolo de baseband para criar uma conexão a um 
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dispositivo específico, executar consultar, requerer autenticação e solicitar ativação de 

economia de energia. 

 Logic Link Control & Adaptation Protocol (L2CAP): Adapta os comandos da camada 

superior às camadas inferiores, com ou sem conexão. Também administra o QoS 

(Qualty of Service). 

Entre as camadas bases e os processos de aplicação, há a camada middleware, cujos 

protocolos são tanto padrões da indústria quanto protocolos desenvolvidos pelo SIG. 

Diferenciam-se pelos protocolos bases, por não serem sempre requeridos em uma conexão 

Bluetooth. São eles: 

 Service Discovery Protocol (SDP): Esse protocolo é utilizado para adquirir 

informações de serviços que outro dispositivo da conexão Bluetooth possa ter. O SDP 

apenas gerencia esses serviços, ele não executa acesso à conexão. De acordo com 

Bisbidikian (2001), o SDP não define como o registro é implementado, mas sim como 

enviar perguntas válidas para o registro e como interpretar as respostas recebidas do 

registro. 

 Radio Frequency Communication (RFCOMM): Protocolo de substituição de cabo, 

utilizado para emular os sinais de uma conexão RS-232. Permite que aplicativos 

desenvolvidos para cabos RS-232 possam ser executados em uma conexão Bluetooth. 

 Telephony Control Signalling (TCS): É um protocolo que define o controle de 

sinalização da chamada para o estabelecimento de dados entre dois dispositivos. Ele 

também define o gerenciamento da mobilidade e os procedimentos para lidar com 

dispositivos Bluetooth. 

Há outros protocolos que podem ser utilizados nessa camada, como o Object Extended 

Protocol (OBEX), Point-to-Point Protocol (PPP), Wireless Aplication Protocol (WAP), 

Infrared Mobile Communications (IrMC), TCP/IP/UDP entre outros. 

Na última camada, chamada camada de aplicação, estão os softwares e aplicativos que fazem 

uso da tecnologia Bluetooth. Para tal, o SIG implementou profiles cuja função é fornecer uma 

descrição clara e objetiva de como um sistema Bluetooth deve ser implementado para 

executar determinada função. Todos os profiles dependem do Generic Access Profile (GAP), 

que define regras básicas e condições para a conexão entre dispositivos. É como uma 

ramificação, onde a criação de um novo profile tem que estar subordinada a um profile 

superior, e cada profile é dedicado a um tipo de tecnologia diferente. Há profiles para 

transferência de arquivos, telefonia sem fio, impressoras e fax, por exemplo. 
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2.4 PIC 18F4550 

Pertencente a família 18F da Microchip Technology, o 18F4550 é um microcontrolador que 

possui arquitetura Harvad e conjunto de instruções RISC. Pode atingir até 12MIPS, com 

48MHz de clock externo sendo transmitidos por no máximo 100 pinos a 16 bits. Segundo 

Martins (2005), o microcontrolador pode ser definido como um microprocessador com 

memórias RAM e ROM, funções de I/O, circuitos de clock e periféricos. Através da 

programação podem-se controlar suas saídas, tendo como referência as entradas ou um 

programa interno. 

De acordo Lawrence et al (2007) microcontroladores tiveram sua origem em 1965, quando a 

divisão de microeletrônica da General Instruments (GI) construiu as primeiras memórias 

EPROM e EEPROM viáveis economicamente. Em seguida criaram o primeiro 

microprocessador chamado CP1600 que não lidava bem com gerenciamento de I/O. Em torno 

de 1975, vendo que o manuseio de I/O era uma necessidade, foi criado o Peripheral Interface 

Controller (PIC). Após uma reestruturação na GI, em 1987 a divisão de microeletrônica 

passou a se chamar Microchip Technology e era pioneira nas tecnologias de MOSFET e 

EAROM. Os microcontroladores até então de 8 e 16 bits foram evoluindo, aumentando suas 

funções, periféricos e velocidade de clock. 

De acordo com o datasheet do PIC18F4550 desenvolvido pela Microchip, ele possui as 

seguintes características e pinagem (Figura 13): 

 Memória flash para armazenamento do programa de 32 Kbytes; 

 Memória SRAM para armazenamento de dados de 2 Kbytes; 

 Memória EEPROM de dados de 256 bytes; 

 Portas I/O digitais: 35; 

 Portas I/O analógicas: 13; 

 Possui módulo CCP; 

 Porta paralela de 8 bits; 

 Possui 4 temporizadores de 8 e 16 bits; 

 Possui Watchdog Timer; 

 Frequência de operação de até 48MHz; 

 20 fontes de interrupção; 

 Dois comparadores; 

 Porta de comunicação serial e USB 2.0; 

 Arquitetura Harvard, tecnologia RISC com um conjunto de 75 instruções; 
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 Pilha de 31 níveis. 

O datasheet do PIC18F4550 (2003) desenvolvido especifica todos os pinos, porém foram 

resumidos a seguir os principais. O pino 1, Master Clean (MCLR,VPP) é o responsável pelo 

reset do sistema. Os pinos 11 e 32 correspondem a +5V enquanto os pinos 12 e 31 são terra 

(GND). O oscilador externo fica conectado aos pinos 14 e 15 acoplados por 2 capacitores. Há 

também a opção de utilizar o oscilador interno, porém esta não é muito precisa. 

 

Figura 13 – Pinagem do microcontrolador 18F4550. 
Fonte: MICROCHIP, 2003 

A interrupção externa é feita nos pinos 16 e 17 (CCP2 e CCP1). O módulo CCP é uma 

interrupção externa responsável pela captura (medição do tempo de duração de um evento), 

comparação (compara os registros no timer1) e PWM (gera sinais de freqüência e variáveis). 

Ou seja, caso haja alguma subida ou descida de nível (o CCP deve ser configurado no código 

para subida ou descida) o programa é redirecionado para o tratamento dessa interrupção, e 

após o tratamento retorna à linha onde parou. O pino 18 é o responsável pela comunicação 

USB, que é o diferencial da família 18F. Os pinos 26 e 25, RX e TX respectivamente, ficam a 

cargo da comunicação serial RS-232. Os demais pinos são entradas e/ou saídas, analógicas 

e/ou digitais devendo ser configurados no desenvolvimento do código de programação.  

2.5 Android – AppInventor 

O SO Android é o SO mais usado em smartphones e tablets, possuindo variantes específicas 

para TVs, carros e relógios. Segue uma definição do SO Android, de acordo com Lacheta 

(2010): 
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 O Android é a nova plataforma de desenvolvimento para aplicativos móveis como 
smarthphones e contém um sistema operacional baseado em Linux, uma interface 
visual rica, GPS, diversas aplicações já instaladas e ainda um ambiente de 
desenvolvimento bastante poderoso, inovador e flexível.  

Desenvolvido inicialmente para câmeras, então a Android Inc. (fundada em Palo Alto e 2003) 

mudou o projeto de rumo quando viu que o mercado de smartphones era mais promissor. A 

intenção, segundo Rubin (2005), um dos seus criadores, era desenvolver dispositivos móveis 

mais inteligentes que estejam mais cientes das preferências de localização do seu dono. O 

projeto estava sendo desenvolvido secretamente, e foi quase abortado por motivos financeiros. 

Em 2005 a Android Inc. foi comprada pela Google, e os principais desenvolvedores 

continuaram no aprimoramento do sistema sobre a plataforma Kernel Linux. Em 2007 

finalmente, a Open Handset Alliance (consórcio de tecnologia entre empresas do ramo) 

revelou o primeiro smartphone disponível com o SO Android. Atualmente o Android está 

instalado em mais de 84% dos smartphones mundiais. 

Inserida nessa plataforma de desenvolvimento, o MIT desenvolveu uma interface de 

programação inovadora, fugindo das tradicionais linhas de código. O App Inventor é uma 

interface de programação baseada em recursos gráficos, cujo objetivo é o desenvolvimento de 

aplicativos simples sem a necessidade de uma sintaxe de programação. Assim, se mostra bem 

atrativo para iniciantes de programação Android, ou simplesmente programadores que não 

necessitam de um aplicativo complexo abrangendo os campos da pesquisa, educação, 

entretenimento, desenvolvimento de produto e envolvimento da comunidade, como mostrado 

na Figura 14: 

 

Figura 14 – Ramos de abrangência do App Inventor. 
Fonte: MIT APP INVENTOR, 2012 

Não é necessário um software específico para a criação de um aplicativo com o App Inventor, 

é tudo feito pelo navegador direto do site do MIT. Cada programador tem um login e senha, e 

um programador pode ter vários softwares em desenvolvimento. A plataforma de 

desenvolvimento se divide em duas interfaces principais: App Inventor Design e Blocks 

Editor.  
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Na App Inventor Design é onde se define a IHM do aplicativo. Nesse passo, são definidos a 

disposição dos botões, caixas de texto, listas, imagens, relógios e outros. Também podem ser 

definidas a quantidade de telas e a resolução da mesma. 

O Block Editor por sua vez, é o responsável pelas funções de cada componente inserido na 

tela. Cada componente possui um conjunto de funções, onde cada função é representada por 

um bloco. Se uma função não pode ser associada à outra função, os blocos dessas funções não 

se encaixam, como um quebra cabeça, o que seria na programação tradicional um erro de 

sintaxe. Essas funções não possuem uma ordem cronológica, mas sim por ligação entre elas 

baseando em eventos. Há funções gerais, e funções específicas para cada componente, e neste 

último caso, ela só está disponível após o componente for inserido na área gráfica. A Figura 

15 compara o tipo de programação desenvolvida no App Inventor, com a linguagem C, onde 

ambas possuem a mesma finalidade, que é enviar o caractere “a” ao cliente Bluetooth caso o 

botão 2 tenha sido pressionado: 

 

Figura 15 – Comparação entre linguagem C e MIT App Inventor. 

Após a criação do aplicativo, o usuário pode testar o aplicativo no smartphone, caso este 

esteja conectado ao computador. Ou se não houver o smartphone disponível, ele pode emular 

no próprio site. Uma última opção é fazer o download do executável .apk e enviar ao 

smartphone onde a instalação é simples e objetiva. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

Após uma revisão bibliográfica nos principais aspectos do projeto, foram iniciados os 

primeiros passos para o desenvolvimento do dispositivo. A Figura 16 exibe a estrutura do 

projeto e sua aplicação. O trabalho se divide em duas partes: configuração inicial e uso 

normal. A configuração inicial se consiste no processo de ler, gravar e associar a comandos de 

qualquer tipo de sinal IR. A leitura desse sinal é feita por um sensor IR e praticamente não 

depende de freqüência ou protocolo. Para fins de ensaio, foram utilizados no trabalho 

protocolos infravermelhos de controles remotos de televisão. O gerenciamento desses sinais é 

efetuado por um pequeno sistema supervisório no dispositivo microcontrolado. O usuário 

seleciona qual botão deseja gravar o sinal, e o supervisório armazena esse sinal na memória 

EEPROM do PIC18F4550. A IHM do microcontrolador com o usuário são dois botões e um 

visor LCD. 

 

Figura 16 – Estrutura do Projeto. 

No que diz respeito ao uso normal, o smartphone se conecta ao dispositivo microcontrolado 

por meio de um módulo UART-Bluetooth. Este adaptador recebe o sinal (uma variável do 

tipo char de acordo com um protocolo pré-definido) do smartphone e o envia ao dispositivo 

microcontrolado através de comunicação serial RS-232. Cabe ao supervisório associar este 

caractere recebido ao sinal gravado (na configuração inicial) na sua memória EEPROM, e 

transmitir este sinal através de um LED infravermelho. Cada botão do aplicativo do 

smartphone envia um caracter diferente, e o supervisório do microcontrolador associa cada 

caractere a um sinal diferente. 
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3.1 Software 

3.1.1 Programação 

Para a programação do microcontrolador PIC18F4550 foi utilizada a linguagem C. O código 

foi desenvolvido no software MPLAB IDE v. 8.92 da própria Microchip. O MPLAB possui a 

vantagem de acoplar vários tipos de compiladores, e após a compilação do código ele gera um 

arquivo .hex. Esse arquivo .hex é o código desenvolvido, porém compilado para hexadecimal, 

que é a linguagem interpretada pelo microcontrolador. Pode-se utilizar esse arquivo .hex para 

simulações em outros softwares, ou então o MPLAB já grava o código no microcontrolador, 

estando o gravador conectado à porta USB. O compilador utilizado foi o PCWHD da Custom 

Computer Services (CCS). 

3.1.2 Simulação 

O sofwtare usado para a simulação do hardware foi o ISIS Proteus 7. O Proteus contém uma 

biblioteca com diversos componentes, onde é possível fazer uma simulação virtual desses 

componentes. O código .hex gerado no MPLAB é carregado simultaneamente no 

microcontrolador no Proteus.  A Figura 17 exibe o diagrama elétrico completo do projeto, e a 

subdivisão em funções de cada componente. 

Nas entradas (INPUTS) estão o sensor IR, utilizado na configuração inicial, e o módulo 

UART-Bluetooth. Nas saídas (OUTPUTS) estão os LEDs de sinalização. O LED “Programa 

Ok” pisca a cada 1 segundo, indicando normalidade no sistema. O LED “BT Conectado” 

indica que o dispositivo microcontrolado está pareado com o smartphone. O LED “Receb. 

Sinal BT” pisca quando algum comando é enviado do smartphone. E o LED “IR Emissor” é o 

LED IR responsável pela emissão dos sinais gravados. Os circuitos básicos são “Circuito de 

Potência de Alimentação” que possui em sua entrada +12V e na sua saída+5V que são 

distribuídos a vários componentes do circuito. “Oscilador externo” e “MCLR” são 

responsáveis pelo clock e reset do PIC respectivamente. No IHM supervisório se encontra o 

visor LCD e o botão de navegação do usuário. As ferramentas de simulação são ferramentas 

virtuais disponibilizadas pelo software para testes do sistema. No projeto foi utilizado um 

osciloscópio, um gerador de sinal (com freqüência, amplitude e tipo de onda variável) e um 

simulador de porta serial RS-232. Na parte central do diagrama se encontra o PIC 18F4550. 
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Figura 17 – Diagrama elétrico do projeto. 
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3.1.3 App Inventor 

No início do trabalho se encontrava disponível apenas a versão 1.0 do App Inventor. Algum 

tempo depois foi disponibilizado pelo MIT a versão 2, e o aplicativo desenvolvido 

acompanhou essa evolução. A Figura 18 mostra uma screen da versão 1.0, e da versão 2.0  do 

aplicativo desenvolvido na plataforma MIT App Inventor: 

 

Figura 18 – Screens dos aplicativos desenvolvidos  . 

Na última versão do aplicativo, os comandos estão divididos entre comandos básicos do 

aparelho da Sky e os comandos básicos de uma TV. Os botões inferiores se referem à lista 

Bluetooth dos dispositivos disponíveis para a conexão, a opção de desconectar o Bluetooth e 

um outro botão que quando clicado, abre uma segunda janela informando especificações do 

software. É possível criar mais telas, caixas de texto, caixas de senha, formulários entre 

outros, assim como utilizar os recursos do smartphone como câmera, acelerômetro e wi-fi, por 

exemplo. Para aplicações muito complexas é indicado usar a plataforma de programação 

tradicional Java. Como o aplicativo é simples, o uso do App Inventor mostrou-se suficiente 

para conexão e envio de caracteres via Bluetooth. A Figura 19 mostra o diagrama de blocos 

do aplicativo, bem como a plataforma Block Editor: 
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Figura 19 – Ambiente de desenvolvimento do Block Editor.   

É possível ver na esquerda como cada componente possui um conjunto de funções específico. 

Na parte de cima se encontram as configurações do projeto. No ambiente de desenvolvimento, 

se encontra na parte da esquerda os comandos para conexão e desconexão do Bluetooth. A 

lista de comandos na direita envia um caractere diferente para cada botão apertado. O 

smartphone utilizado foi um Samsung Galaxy Pocket GT-S5300B com a versão Android 

2.3.6 instalada. 

3.2 Hardware 

O principal componente físico utilizado para o projeto foi o microcontrolador PIC 18F4550 

descrito na fundamentação teórica. Ligados diretamente ao PIC também estavam o módulo 

Bluetooth Xbee HC-06 e o sensor infravermelho IRM-2638. 

3.2.1 Gravador Micro-ICD 

O aparelho utilizado para a gravação do código foi o MicroICD ZIF ver.1.0 desenvolvido pela 

Microgênios Soluções Eletrônicas. O gravador tem como função transferir o firmware em .hex 

(após ter sido compilado) do computador para o microcontrolador. A comunicação é via USB 

2.0. Suporta as famílias PIC10F, PIC16F, PIC18F e dsPIC30F da Microchip. Uma vantagem 

desse gravador, é que todo o processo de desenvolvimento foi pela interface ICSP, onde não é 

necessária a remoção e instalação do microcontrolador na protoboard, a cada gravação. 
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3.2.2 Bluetooth XBee HC-06 / Adaptador PROTO-BEE ROGERCOM 

O módulo Bluetooth HC-06 tem como função a conexão entre o smartphone e o 

microcontrolador. Todo comando recebido do smartphone é convertido em serial para leitura 

do microcontrolador. O HC-06 tem como peculiaridade a opção única de slave, ele não pode 

ser configurado como master, e é necessária uma senha antes do pareamento com outro 

dispositivo. Através de comandos enviados pelo master, é possível a trocar do baud rate, 

nome do dispositivo e a senha. O módulo Bluetooth HC-06 é fabricado pela Guangzhou HC 

Information Technology.   

Por ser um componente SMT, ele geralmente vem acoplado a um módulo Bluetooth XBee (ou 

simplesmente Bee). Esse módulo utiliza tecnologia Bluetooth 2.0+EDR (com taxa de 

transmissão de 3Mbps) com modulação e transmissão na freqüência de 2,4GHz. Ele utiliza 

tecnologia CMOS com AFH. Além disso, ele possui dois LEDs, que indiciam pareamento 

com algum dispositivo e recebimento de algum comando. Pode possuir também uma pequena 

antena para ampliar o raio de alcance do módulo. O módulo XBee vai acoplado à um 

adaptador PROTO-BEE como mostra a Figura 20. 

 

Figura 20 – Módulo Bluetooth HC-06 + Adaptador PROTOBEE Rogercom. 

Sua função é mudar a tensão de trabalho (de 3.3V do módulo para 5V do microcontrolador), 

oferecer suporte de encaixe para protoboard e facilitar a instalação. Comparando o dispositivo 

final com o HC-06, enquanto o primeiro necessita somente de 4 pinos para operar 

normalmente (+5V, GND, TX e RX), o HC-06 necessita de conectar 8 portas fora os CIs para 

controle de tensão de alimentação e comunicação. 

3.2.3  IRM-2638 

O sensor infravermelho IRM-2638 é utilizado na gravação dos sinais de qualquer tipo 

infravermelho. De acordo com o seu Tecnhical Datasheet  Infrared Remote-Control Receiver 

Module, suas características são: 

 Boa habilidade de proteção contra EMI; 
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 Lentes circulares para melhorar o recebimento do sinal; 

 Alinhamento com várias freqüências; 

  Baixa tensão de trabalho e baixo consumo de energia; 

 Alta imunidade contra luzes de ambiente; 

 Foto-diodo integrado no circuito; 

 Compatibilidade com TTL e CMOS; 

 Recepção a distâncias longas e alta sensibilidade; 

 AGC e ATC; 

Seu diagrama de blocos é mostrado na Figura 21 e o circuito de aplicação está no item 2.2. 

  

Figura 21 – Circuito de aplicação para comunicação infravermelho. 

Fonte: EVERLIGHT, 2008 

Todo sinal IR é comparado a um oscilador interno, e o AGC/ATC fica encarregado de definir 

a freqüência desse sinal. O pulso elétrico emitido é inversamente proporcional ao sinal IR. 

Exemplo: se não há nenhum sinal IR, a saída é 5V, quando o sensor capta algum sinal IR, o 

pulso de saída é de 0V.  

3.3 Leitura e modulação do sinal IR 

O processo de gravação dos comandos de um controle remoto, não é baseado na freqüência de 

modulação de cada protocolo, mas sim no tempo de duração de cada pulso. Utilizando o 

módulo CCP do PIC, foi possível determinar o a duração de cada pulso, seja a nível alto ou a 

nível baixo. A Figura 22 mostra o funcionamento do módulo CCP. 

O sinal da interrupção chega através do pino RC2 (CCP1) ou RC1 (CCP2) do PIC. O CCP 

utiliza como base o Timer1 ou o Timer3, ambos de 16 bits do PIC. No trabalho foi utilizado o 

Timer1, que pode ser incrementado de 0 a 65535. O primeiro passo quando há alguma 

interrupção é verificar o valor do prescaler. O prescaler é definido na configuração do 

Timer1, podendo ser 1,4,8 ou 16. Trata-se de um circuito utilizado para diminuir a freqüência 
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de clock, definindo o número de eventos necessários para incrementar o Timer1. Exemplo: 

Seja um microcontrolador PIC18F4550 com cristal externo de 20MHz e com o Timer1 

configurado com prescaler igual a 4. Como este microcontrolador utiliza quatro ciclos de 

clock para executar uma instrução, a frequência do ciclo de instrução é de 5MHz . Dado que o 

prescaler foi configurado igual a 4, somente a cada 4 instruções o registrador do Timer1será 

incrementado. Portanto, é o mesmo que dividir 20MHz por 16. 

 

Figura 22 – Circuito do módulo CCP. 

Fonte: MICROCHIP, 2003 

Após o prescaler, é verificado se o módulo CCP foi configurado para borda de subida (rising 

edge) ou borda de descida (falling edge). Então o sistema verifica para qual dos dois timers o 

código foi configurado, e simplesmente transfere os valores dos registradores do timer para os 

registradores do módulo CCP. Tanto os registradores do timer, quando os do CCP são de 16 

bits. É importante ressaltar que o valor armazenado nos registradores do CCP não é o tempo, 

mas sim o número de instruções contados durante aquele intervalo de tempo, e o tempo de 

cada instrução depende do clock, prescaler e do tipo de PIC. 

No projeto, foi utilizado um oscilador externo para o microcontrolador, de freqüência 20MHz. 

Assim o tempo de cada período é de 5x10
-8 

segundos.
 
De acordo com o datasheet do 

PIC18F4550, são necessários 4 ciclos de clock para a execução de uma instrução, consumindo 

2x10
-7

 segundos. Portanto, o número de incrementos armazenados em CCP1 deve ser 

multiplicado por 2x10
-7

segundos para se obter o tempo de duração do pulso. O fluxograma da 

Figura 24 associado à Figura 23 explicita o algoritmo básico para o gerenciamento desses 

valores. A Figura 24 contém um protocolo SIRC, porém com sinais invertidos. Isso porque 
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quando não há sinal IR, o sensor IR manda 5V (nível alto) para o microcontrolador, e quando 

há algum sinal o sensor envia 0V (nível baixo). 

 

Figura 24 – Fluxograma do algoritmo do CCP. 

Assim que o programa começa, o CCP1 é configurado para descida de borda e o Timer1 é 

zerado. No código do programa são criados dois vetores: A[40] e B[40]. O vetor A[40] 

armazena a quantidade de instruções decorridas em cada intervalo de alto nível. 

Analogamente, o vetor B[40] armazena o número de instruções decorridas em cada intervalo 
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de baixo nível. O primeiro valor armazenado no vetor é ignorado, pois o tempo armazenado 

depende do intervalo entre deixar o dispositivo pronto para receber o sinal, e o usuário 

pressionar o botão do controle. 

Assim que ocorre a descida de borda (nível vai para 0V), o valor do Timer1 (que vai para o 

CCP1) é armazenado na posição A[0], então o Timer1 é zerado e o CCP1 é configurado para 

subida de borda. O programa aguarda até que ocorra a subida de borda. Esse processo 

corresponde a parte vermelha do fluxograma e do protocolo. Se essa subida demorar mais que 

13ms, o sistema entende que o sinal chegou ao fim ou houve algum erro na comunicação, e o 

processo de gravação do comando é encerrado. Esse processo de encerramento corresponde a 

parte verde do protocolo e fluxograma. Caso ocorra a subida de borda, o valor do Timer1 é 

armazenado em B[0], então o Timer1 é zerado e o CCP1 é configurado para descida de borda. 

Então, enquanto o sistema aguarda a descida de borda, o Timer1 é incrementado armazenando 

a quantidade de instruções decorridas naquele tempo. Esse processo corresponde à parte azul 

do protocolo e fluxograma. 

 

Figura 24 – Protocolo SIRC adaptado. 

O processo é cíclico até o final do protocolo (demorar mais de 13ms), ou até que sejam 

completadas as 40 posições de cada vetor. O valor de 40 posições levou em consideração o 

maior protocolo encontrado na revisão bibliográfica (32bits) mais alguns bits de segurança. 

Assim que ocorre alguma subida ou descida de borda, o vetor que acabou de ser armazenado é 

incrementado e aguarda a próxima etapa para receber valores armazenados. 

Tomando como referência o protocolo SIRC, a Figura 25 mostra como ficaria a quantidade de 

instruções armazenadas em cada posição dos vetores A e B. Para saber o tempo em segundos, 

é só multiplicar a quantidade de instruções por 2x10
-7

, como mostrado na Tabela 8: 

 

Figura 25 – Valor de cada posição do vetor. 

Note que no protocolo SIRC há somente 4 variações de tamanho de pulso. Isso pode variar de 

acordo com o protocolo. E os valores finais e iniciais foram estabelecidos aleatoriamente, uma 

vez que o mesmo depende do usuário. Como o Timer1 é de 16 bits, o maior valor que ele vai 

armazenar é 65535 (ou 13107µs). Acima desse valor ele é zerado e recomeça a incrementar. 
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Portanto para valores de intervalos maiores que 13107µs é necessário configurar o prescaler 

ou alterar a freqüência do clock. 

Tabela 8 – Conversão do número de instruções para segundos de cada intervalo. 

Número de instruções Tempo de cada instrução 

(µs) 

Tempo total: (µs) 

65000 2x10
-2

 13000 

12000 2x10
-2

 2400 

6000 2x10
-2

 1200 

3000 2x10
-2

 600 

Esse processo é realizado para a gravação do sinal de um único botão. Assim que o protocolo 

encerra, o sistema supervisório indica para o usuário a finalização, e ocorre a gravação do 

sinal do próximo botão. O processo ocorre até que todos os botões do aplicativo instalado no 

smartphone estejam associados a um sinal gravado pelo microcontrolador. 
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4 RESULTADOS 

Os primeiros testes foram feitos de forma virtual utilizando o software Proteus. O primeiro 

objetivo foi montar toda a estrutura do hardware virtualmente, simulando os sinais de um IR 

por meio de um gerador de sinal. O sinal era verificado por meio de um osciloscópio e o 

tamanho de cada pulso foi enviado por comunicação serial para um visor do programa. O 

firmware em .hex era atualizado automaticamente cada vez que o CCS compilava. O tamanho 

dos pulsos pode ser verificado na Figura 26: 

 

Figura 26 – Simulação Proteus. 

Como se pode verificar na Figura 26, o sinal enviado foi uma freqüência constante de valor 

500Hz. O clock configurado do PIC foi 20MHz, com o prescaler setado para 1, portanto o 

valor de cada instrução equivale a 2x10
-7

s. O valor de 500Hz é para um valor de onda 

quadrada inteiro. Como a intenção foi captar somente o valor do nível alto e do nível baixo, 

essa freqüência é dobrada para 1GHz, ficando cada intervalo com 1x10
-3

s. Isso equivale que a 

expectativa seria 5000 instruções memorizadas por cada intervalo. A maioria dos valores 

ficou em 5004 e 4857, devido às demais interrupções do PIC e devido aos comandos do 

firmware que acabam consumindo uma quantidade de instruções. Porém, está dentro da 

margem de erro da maioria dos protocolos, que é de 10%. 
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Com relação ao outro modo de comunicação sem fio, o Bluetooth, foi instalado no 

computador o software RCOM Serial que emula uma porta COM como serial, porém o sinal 

recebido é via Bluetooth. Foi utilizado o Windows 7, onde é possível configurar uma porta 

COM para recebimento de Bluetooth. O protocolo de teste recebido do IR é exibido na Figura 

27: 

 

Figura 27 – Simulação Bluetooth. 

No campo “RX – Recebe Mensagem”, é possível ver o protocolo recebido. Assim que a 

conexão foi efetuada, foi enviada uma mensagem de “Conectado”, depois cada tecla do 

aplicativo enviou um caractere diferente. Para a comunicação com o PIC, foi simulado de 

modo que o protocolo recebido do Bluetooth fosse mostrado em um visor LCD, o que 

aconteceu com sucesso também. 

Os ensaios práticos foram realizados no laboratório de Máquina Elétricas da Universidade 

Federal de Ouro Preto. O teste consistiu em utilizar um osciloscópio (modelo MO-2050 da 

fabricante Minipa) para verificar o protocolo IR recebido, e compará-lo com o protocolo IR 

enviado após o gerenciamento do mesmo.  

A Figura 28 exibe o circuito para testes, instalado em uma protoboard. O primeiro protocolo 

testado foi o NEC, como mostra a Figura 29, utilizando um controle remoto Pioneer. O sinal 
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do protocolo recebido está no canal 1 em azul, e o protocolo enviado pelo dispositivo 

desenvolvido está no canal 2, em amarelo. 

 

Figura 28- Circuito de teste. 

Apesar de uma pequena margem de erro na quantidade de instruções, o que implica no tempo 

de cada pulso, o protocolo enviado mostrou-se compatível com o protocolo recebido. 

 

Figura 29- Teste do protocolo NEC. 

O segundo protocolo testado foi o SIRC, utilizando um controle remoto da Sony. A Figura 30 

exibe o protocolo recebido no canal 1 (em azul) e o protocolo enviado pelo dispositivo 

desenvolvido no canal 2 (em amarelo). Há uma pequena defasagem entre os canais o que não 

interferiu na precisão do sinal enviado. E na Figura 31 está o teste efetuado com o protocolo 

RC-5, utilizando um controle Philips seguindo o mesmo padrão de canais dos protocolos 

anteriores. A respeito dos controles utilizados, nos casos dos dois últimos protocolos (RC-5 e 

SIRC) houve uma dificuldade em achar os controles que utilizam esses protocolos, uma vez 

que eles estão ficando obsoletos devido a maior segurança do protocolo NEC. 
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Figura 30- Teste do protocolo SIRC. 

 

Figura 31- Teste do protocolo RC-5. 

Como foi constatada em todos os protocolos testados, a pequena divergência do número exato 

de instruções trouxeram alguns problemas na comunicação. Após uma bateria de testes, 

observou-se que o problema pode ser resolvido programando o firmware em uma linguagem a 

nível de hardware, como assembly. Isso porque no código do programa são consumidas 

algumas instruções no tratamento do sinal. Interferências eletromagnéticas também podem 

estar interferindo na leitura do protocolo, mesmo utilizando o filtro para o sensor.  
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5 CONCLUSÃO 

Dado os vários ramos tecnológicos implementados no trabalho, constatou-se maior 

dificuldade na leitura dos protocolos IR. A comunicação Bluetooth e a programação e 

instalação do aplicativo no smartphone ocorreram com sucesso. Foi constatado também que, 

apesar de os softwares de simulação auxiliarem no desenvolvimento do projeto, seus 

resultados obtidos divergem dos resultados obtidos do sistema real. Dentre as possíveis causas 

para a dificuldade de leitura correta dos protocolos IR, destaca-se o uso da linguagem de 

programação C e de interferências eletromagnéticas. 

Podem ser aplicados melhorias no sistema em trabalhos futuros. Uma implementação de uma 

linguagem a mais baixo nível, como assembly, poderia reduzir ou excluir a margem de erro na 

leitura dos protocolos IR. O supervisório instalado no microcontrolador assim como o 

aplicativo no smartphone podem ser ampliados, oferecendo mais opções e interatividade com 

o usuário. O uso de mais LEDs IR para emissão também pode ajudar a aumentar o raio de 

atuação do dispositivo. 

Esta monografia contribui como ferramenta útil para consulta, principalmente para aqueles 

que buscam informações a respeito de protocolos IR, programação em SO Android simples ou 

Bluetooth. Ou que também procuram materiais de referência de algum componente físico 

utilizado. 

De modo geral, o trabalho efetuado apresentou resultados satisfatórios, viabilizando sua 

aplicação a diversos setores da automação residencial ou industrial. 
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