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Resumo—A evolução de mercado aponta uma 

tendência cada vez maior para sistemas de iluminação 
automatizados para dispor, aos seus usuários, maior 
comodidade e segurança. Diante disso, este trabalho tem 
como objetivo o desenvolvimento e implementação de um 
protótipo de um dispositivo de iluminação noturna 
portátil. De forma inovadora, o protótipo poderá iluminar 
o ambiente através de um simples comando de som 
provendo ao usuário facilidade e dinamismo. Para isso, são 
necessários, uma estrutura modular, circuito eletrônico, 
microcontrolador o software onde será desenvolvido o 
programa para processamento ou apagar as luzes do 
dispositivo de iluminação e aquisição dos sinais de entrada 
e geração do sinal de saída. O sistema eletrônico é utilizado 
para interpretar os comandos de som, gerar as sequências 
de ações necessárias, o qual realizará a função desejada, 
acender. 

Palavras-chaves—microcontrolador, leds,  iluminação. 

I.  INTRODUÇÃO 

O sistema visual é o mais importante dos sistemas 
sensoriais para fazer ajustes locomotores ao identificar um 
obstáculo à frente durante a marcha [1]. 

A maioria das informações que os indivíduos recebem do 
meio é fornecida pelos olhos, sendo a luz o seu principal meio 
[2]. E o olho é o órgão do corpo onde são processadas cerca de 
oitenta por cento das mais importantes informações que o 
corpo humano recebe [3]. Sem luz, seria impossível ter-se 
percepção visual. 

A função visual mostra estreita relação com a mobilidade 
[4], pois durante a locomoção, a visão é necessária para 
monitorar e analisar a localização e o movimento do corpo, 
bem como as condições ambientais para as quais o sistema 
motor deveria responder, [5].  

A visão tem um importante papel para a independência 
funcional dos indivíduos. Diante disso, a iluminação contribui 
para a criação da sensação de segurança, bem-estar, 
comodidade, conforto, facilitando a interação dos indivíduos 
com o meio. 

A evolução de mercado aponta uma tendência cada vez 
maior para sistemas de iluminação automatizados para dispor, 
aos seus usuários, maior comodidade e segurança. 

II. OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo principal desenvolver um 
protótipo de um dispositivo de iluminação noturna portátil de 
baixo custo, “Fig.1” baseados em conceitos já difundidos nas 
indústrias, com a utilização de microcontroladores, led’s, 
sensor e a implementação de um software que atuará 
diretamente com dispositivos eletrônicos, que permite ser 
ativado (on) e desativado (off) com o comando de som pré-
estabelecido e ao mesmo tempo contribuir para a qualidade de 
vida e independência de seus usuários. 

Fig. 1. Foto: Dispositivo de iluminação noturna contendo: (a) Circuito de 

detecção sonora, (b) Kit de desenvolvimento PICMINAS, (c) Led’s. 

III. MATERIAIS E MÉTODOS 

O desenvolvimento e a implementação do controle, e dos 
demais algoritmos é feita em software, e programada em um 
microcontrolador, que atua como elemento central do 
dispositivo. Utilizou-se o kit de desenvolvimento PIC MINAS, 
o qual conta com um microcontrolador PIC18 de 8 bits, onde 
foi programado o firmware desenvolvido no ambiente de 
desenvolvimento integrado MPLAB-X da Microchip.  Testes 
práticos foram desenvolvidos para tarefas de acionamentos do 
dispositivo. 

Um circuito específico foi desenvolvido para realizar a 

detecção do comando sonoro e condicionamento do sinal a ser 

enviado ao microcontrolador. Ao ser alimentado, o dispositivo 

entra em funcionamento e aguarda os comandos sonoros para 

ser acionado sendo que, ao som de uma palma a iluminação é 

ligada, “Fig. 2” e ao som de mais duas palmas a iluminação é 

desligada, “Fig. 3”. Os led’s são basicamente um diodo que 
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emite luz quando corrente de elétrons é estabelecida na 

pastilha semicondutora.  São eles os responsáveis pela a 

iluminação do ambiente. O dispositivo tem como componente 

principal o LDR (light dependent Resistor), que é um resistor 

cuja resistência varia de acordo com a intensidade de Liz que 

incide sobre ele.  Sua resistência diminui quando a incidência 

de luz é muito alta ou a resistência aumenta quando a 

incidência de luz é baixa. Portanto o funcionamento desse 

dispositivo é noturno, ou seja, exige que não haja outros tipos 

de iluminação externa para executar os comandos. 

Fig. 2. Foto: Dispositivo acionado, após uma palma, demonstrado pelo 

display pela sigla AC os Led’s  acesos. 

Fig. 3. Foto: Dispositivo desacionado, após duas palmas depois de acionado, 

demonstrado pelo display pela sigla AP os Led’s apagados . 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O dispositivo de iluminação noturna portátil é uma 
tecnologia para facilitar algumas atividades habituais, bem 
como proporcionar aos seus usuários o conforto antes não 
imaginado. Pode ainda, ser facilmente transportado e adaptado 
a qualquer espaço, uma tecnologia expansível capaz de 
proporcionar maior praticidade, segurança, conforto e 
economia. O dispositivo poderá também trazer grandes 
benefícios aos usuários portadores de habilidades especiais, 
pois a tecnologia disponibiliza a ele o controle de seu 
acionamento de forma simples e prática bastando para isso, um 
simples comando de som para ligar e desligar a luz do mesmo, 
ou seja, procurou-se da ênfase a autonomia do usuário. 

V. CONCLUSÃO 

O dispositivo construído pode ser acionado à noite através 
do comando de som, para iluminar o ambiente quando o 
usuário necessitar ir ao banheiro ou realizar qualquer outra 
tarefa, de forma que o usuário não necessite se levantar da 
cama para acender a luz. O dispositivo fornece um fluxo 
luminoso suave e suficiente para que o usuário se locomova 
sem precisar acionar o sistema de iluminação principal do 
quarto. Os resultados obtidos neste trabalho servem para 
aprimorar os dispositivos futuros, bem como implementar 
funcionalidades conforme a necessidade do usuário, com 
diferentes métodos de acionamento e desacionamento da 
iluminação. 
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