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1. RESUMO 

 

 O trabalho é uma aplicação de um sistema de automatização e acessibilidade 

para portadores de necessidades especiais, onde visa a melhoria da qualidade de 

vida, oferecendo-lhes acesso à equipamentos elétricos domiciliares de forma 

imediata e autônoma, reduzindo a possibilidade de acidentes domésticos, caso  a 

pessoa portadora de necessidades tente sozinha ligar ou desligar um equipamento 

elétrico domiciliar sem nenhuma assistência. Este projeto visou principalmente a 

viabilidade e praticidade e a redução de custos para torna-lo de fácil aquisição. Foi 

aplicado o controle de 4 itens eletroeletrônicos residenciais que podem ser 

adaptados para equipamentos industriais. Este controle pode ser realizado através 

de computador ou um dispositivo portátil sem fio posicionado no punho, aplicando 

somente a tecnologia de rádio frequência.  A avaliação deste estudo e o 

levantamento prático deste trabalho foram observados em um laboratório de 

eletrônica. A importância da realização deste trabalho está no fato de que pode 

diminuir o número de acidentes de pessoas portadoras de necessidades especiais 

(OMS 2011), que tentam sozinhas ligar ou desligar um equipamento eletrodoméstico 

e pode promover a valorização da autoestima destas pessoas, pois conseguem 

sozinhas controlar equipamentos elétricos ao seu redor. O trabalho foi realizado 

segundo uma metodologia de desenvolvimento que envolveu: a) seleção e o estudo 

da bibliografia; b) levantamento de ferramentas para apoiar o desenvolvimento do 

trabalho de controle de equipamentos elétricos por rádio frequência; c) estudo de um 

caso real prático ou divulgado na literatura especializada; d) análise comparativa 

entre a teoria e a prática utilizada no caso de estudo; e) conclusões a que se 

chegaram. Assim, apresenta uma introdução, a revisão bibliográfica, a metodologia 

e o desenvolvimento e os resultados observados e por fim as conclusões a que se 

chegaram. 

Palavras chaves: acessibilidade, acidentes domésticos, rádio frequência. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 No presente trabalho é apresentado um sistema de Acessibilidade e 

automatização para pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (PNE). 

 Atualmente existem pessoas portadoras de deficiência, seja ela física, visual 



ou auditiva, que por isso tem dificuldade em ter acesso a vários equipamentos 

elétricos dentro de sua própria casa ou no trabalho (AMARAL 1995). Perde-se com 

isso em qualidade de vida ou até mesmo de correr algum acidente em decorrência 

desse fato quando a pessoa tenta sozinha e sem assistência ligar ou desligar algum 

equipamento elétrico (OMS 2011). Existem empresas de automação para PNE, mas 

os sistemas disponibilizados são privativos e caros. Neste trabalho é apresentada 

uma solução simples, de baixo custo, fácil instalação e interfaceamento. Foi aplicado 

no controle de quatro equipamentos elétricos residenciais, através de dispositivo 

portátil capaz de controlar diversos equipamentos através da tecnologia de rádio 

frequência (RF). A importância deste trabalho está no fato de poder ajudar pessoas 

a ter uma melhor qualidade de vida, acessibilidade a vários aparelhos elétricos e 

segurança, podendo também quando o transmissor for conectado ao computador 

interligado á internet, o receptor que controla o liga e desliga dos aparelhos eletricos 

pode ser acessado à distância de qualquer lugar do mundo. Ou se preferir pode ser 

levado para qualquer lugar da casa e controlar os dispositivos normalmente, sem fio 

e sem o uso da internet. Muitas outras funcionalidades pode ser acrescentadas ao 

dispositivo pois o mesmo utiliza tecnologia de programação de microcontroladores e 

microprocessadores, onde bastando apenas mudar a lógica de execução do 

programa e poucas alterações de hardware, pode-se então efetuar novas 

funcionalidades e operacionalidade do equipamento. Com o avanço da 

microinformática e microeletrônica, pessoas com deficiência podem sentir-se mais 

felizes porque podem ter controle total de sua casa, sem sair da sua cama por 

exemplo. 

 

3. OBJETIVOS 

 

A seguir estão apresentados os objetivos geral e específicos do trabalho. 

 

3.0 Objetivo geral 
 

Estudo e a implementação de uma solução tecnológica que dê uma melhor 

qualidade de vida à pessoas portadoras de necessidades especiais, controlando os 

aparelhos eletrodomésticos. A utilização de componentes de tecnologia SMD com o 

objetivo de alcançar menores dimensões físicas e o peso desse dispositivo de 



controle. A redução das dimensões e o peso do dispositivo de controle permitem que 

pessoas PNE possam instalar no braço para facilitar na utilização sem trazer 

incômodos para o usuário final. A figura 1 ilustra o protótipo de controlador 

miniaturizado de equipamentos eletrodomésticos através de controle por rádio 

frequência, que tem o objetivo de evitar acidentes domésticos em pessoas PNE que 

tentam ligar ou desligar eletrodomésticos sem assistência, 

 

Figura 1: Protótipo de controlador  de eletrodomésticos por rádio frequência. 

 
3.1 Objetivos específicos 
 

Aplicar os conceitos teóricos e práticos do Curso Superior de Tecnologia em  

Eletrônica Industrial para proporcionar uma melhor qualidade de vida e 

acessibilidade à pessoas PNE desenvolvendo um sistema de controle de 

eletrodomésticos de baixo custo. Para alcançar esta meta foram necessários: 

a) Estudar o funcionamento da transmissão de dados via RF; 

b) Aplicar os conceitos da microinformática e suas aplicações; 

c) Implementar um programa em linguagem c para o microcontrolador  

MSP430G2553; 

d) Analisar o funcionamento da porta de comunicação de dados USB/ 

paralela; 

e)  Estudar as tecnologias existentes no mercado voltados a acessibilidade de 

PNE; 



f)  Estudar as formas de acionamentos de dispositivos de potência, visando a 

utilização mínima de cabeamento, otimizando a redução de custos e 

confrontar o estudo da teoria e a prática utilizada no  caso de estudo. 

 

4. METODOLOGIA 

 

 O trabalho foi desenvolvido como uma pesquisa bibliográfica e aplicada a um 

estudo de caso, ou seja,  a aplicação de uma teoria na prática, seguindo os passos e 

como foram desenvolvidos conforme destacados a seguir. 

a) Seleção e o estudo da bibliografia e o levantamento da ferramenta para 

realizar o desenvolvimento de um sistema de controle de eletrodomésticos 

por rádio frequência; 

b) Estudo de um caso real prático ou divulgado na literatura especializada; 

c) Análise comparativa entre a teoria e a prática utilizada no caso de estudo; 

d) Conclusões e considerações. Cada uma das etapas está detalhada no 

item que trata sobre o desenvolvimento do trabalho, conforme a seguir. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 Decidiu-se através de noticiários de telejornais, depoimentos de PNE, relatos 

de pessoas de convívio social, que muitas pessoas têm dificuldades em desenvolver 

suas atividades motoras essenciais sem a ajuda de terceiros. Com o pensamento de 

solidariedade, serviços sociais, e aprendizado tecnológico foi planejado um sistema 

de automação residencial com acessibilidade para PNE, para oferecer-lhes uma 

melhor qualidade de vida, independência para atividades básicas como ligar um 

ventilador, acender uma lâmpada, ligar a TV, abrir trava elétrica da porta de sua 

residência e outros mais. O sistema proposto é dotado de módulos transmissores, 

receptores e interface para acesso remoto pelo computador de qualquer lugar do 

mundo via internet ou pelo celular pela rede local wi-fi. O usuário pode acessar a tela 

do computador podendo executar e parar qualquer aplicação que esteja rodando 

nesta maquina. A figura 2 ilustra o diagrama em blocos do sistema de transmissão e 

recepção de rádio – frequência que controla dispositivos eletrodomésticos 

conectados ao receptor. 



 

Figura 2: Diagrama em blocos do sistema de transmissão e recepção de RF. 

 

 O circuito integrado MC145026 é um codificador que recebe os endereços de 

modo paralelo do microcontrolador ou de um computador com porta USB, codifica-

os para o modo serial e envia-os para o transmissor RT4 (Telecontrolli). O módulo 

transmissor RT4 que já vem regulado a lazer de fábrica, transmite os dados seriais 

através de onda eletromagnéticas, que se propagam pelo ar, através de uma 

antena, para todos os lados igualmente num ambiente. O módulo receptor RR3 

(Telecontrolli) faz o trabalho inverso, recebe os dados seriais através de uma 

antena, em forma de ondas eletromagnéticas, transforma os dados para sinal 

elétrico e envia para o decodificador que decodifica de sinal elétrico de serial para 

sinal elétrico paralelo, onde contém o endereço do equipamento que deseja-se 

controlar. 

 O projeto desenvolvido tem a capacidade de ser controlado de algum 

computador e dá a possibilidade de controlar os dispositivos eletrodomésticos pela 

internet. O sistema de controle proposto pode controlar os dispositivos 

eletrodomésticos sem a necessidade da internet ou conexão wi-fi. Foi desenvolvido 

uma interface que permite a um computador controlar diversos dispositivos com a 

comunicação, via porta serial do computador. A figura 3 ilustra o programa 

desenvolvido com o Visual Basic 6.0. Deve ser instalado no computador que será 

usado como servidor. Esse programa envia sinais para porta paralela, que então 

aciona as entradas do microcontrolador, que envia sinais para o transmissor. 



                                           

Figura 3: Programa em Visual Basic  para controle via porta paralela. 

 

 Caso não se queira fazer o controle por computador ou notebook, pode 

optar-se por um controlador portável e de baixo consumo desenvolvido com o 

microcontrolador MSP430G2553, da Texas. A figura  ilustra o controlador portável 

desenvolvido. 

 

Figura 4: Protótipo de controlador de eletrodomésticos por rádio frequência. 

 

6. RESULTADOS 

 

 Os módulos periféricos são os dispositivos receptores que foram instalados 

nos equipamentos que se desejava controlar. Receberam sinais de radiofrequência 

através de codificação especifica que contém o endereço do equipamento. A figura 5 



ilustra dois módulos periféricos receptores de RF e controladores de liga e desliga 

de equipamentos eletrodomésticos. 

 

Figura 5: Módulos periféricos receptor de RF e controlador de liga e desliga. 

 

 A figura 6 ilustra a visão interna de um módulo periférico receptor de RF para 

controle de eletrodomésticos, por acionamento de relé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Visão interna de um módulo periférico receptor de RF 

 

A figura 7 ilustra uma aplicação prática de posicionamento do receptor de 

ondas de rádio frequência (RF) que pode destravar a fechadura elétrica de uma 

porta. As ondas de rádio frequência são transmitidas por um transmissor de RF 

portável ou pode ser acoplado à saída paralela de um computador pessoal 



conectado ou não a internet. 

 

.  

Figura 7: Controle de liberação da fechadura da porta por RF 

 

O diferencial deste trabalho é que não há a necessidade de conexão com 

qualquer tecnologia de internet ou tecnologia wi-fi para executar o controle do 

ambiente. Todo o controle pode ser feito exclusivamente com RF. 
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