
Kit controle remoto IR acionando um Led com Arduino 

 

Neste artigo, vamos mostrar como controlar o Arduino através do controle remoto IR. Trata-se de um exemplo simples, 

onde iremos acender e apagar um led ao pressionar as teclas do controle remoto. 

Faremos uso de um kit que opera na frequência de 38 Khz e um controle remoto que possui 17 teclas, que podem ser 

configuradas para diversas aplicações, por exemplo: acionar as portas do Arduino (digitais e analógicas), acionar 

motores, módulos relés, entre outras aplicações. A sua criatividade pode encontrar outras aplicações para esse kit. 

Neste caso, estamos nos referindo ao modelo de Kit controle remoto IR abaixo; 

 

No exemplo, vamos utilizar o receptor IR que acompanha o Kit e através do controle remoto, iremos enviar o sinal que 

deve acender e apagar um Led, conforme a configuração abaixo: 

 

Tecla 1: Acende Led verde 

Tecla 4: Apaga Led verde 

Tecla 0: Apaga o Led verde 

 

Entendendo o princípio de funcionamento do receptor IR 

O controle remoto que acompanha o Kit, apresenta a seguinte relação de teclas e endereços: 

 

Ao pressionar a tecla, será enviado o valor em Hexa para o Arduino, assim podemos identificar o valor e definiremos 

qual ação será executada ao receber o valor da correspondente a tecla pressionada. 



Ligação do módulo IR infravermelho ao Arduino 

Para efetuar a ligação do módulo receptor IR ao Arduino, deve-se seguir o esquema mostrado na imagem abaixo; 

 

A ligação dos pinos do módulo devem ser realizadas ao 5V, GND e porta 9 do Arduino (sinal). No exemplo, foi escolhida 

a porta 9, mas pode ser utilizada outra porta. 

Esquema de ligação 

 

A placa do módulo receptor possui um Led, quando o módulo está em funcionamento, ao receber um sinal este Led 

pisca quando está recebendo sinais infravermelhos. 

 

 



Biblioteca IR Remote 

Para leitura dos dados do controle remoto IR, será necessário fazer o download da biblioteca IRremote, descompacte 

o arquivo e coloque a pasta IRremote dentro da pasta LIBRARIES da IDE do seu Arduino. 

 

Programa para carregar no Arduino 

O programa irá realizar a leitura do sinal IR recebido, e com base no valor obtido, apaga ou acende o Led que está 

ligado a porta 10. Esse programa também irá apresentar no monitor serial os valores lidos pelo receptor IR. 

Copie o código abaixo e cole na IDE do Arduino, depois clique em carregar. 

// Controle Remoto Ir + Receptor Ir 
// Função: Ligar e desligar um led através das teclas 
// botão 1 = Liga led 
// botão 4 = Desliga led 
// botão 0 = Também desliga o led 
// Autor: Mutcom 
 
#include <IRremote.h> //Para carregar a biblioteca IRremote 
   
//Declarando as variáveis 
 
float valor; //Variável para armazenar o valor hexa recebido do controle remoto 
int pino_receiver = 9; //Definindo o pino que vai receber o sinal do receptor IR 
int pinledverde = 10; //Definindo o pino 10 para o led verde 
  
//Atribuindo nome ao pino receptor 
IRrecv irrecv(pino_receiver); 
decode_results results; 
 
void setup() { 
 
  pinMode (pinledverde,OUTPUT); 
  Serial.begin(9600); //Inicializa a serial 
  irrecv.enableIRIn(); //Inicializa o receptor IR 
 } 
 
void loop() { 
 
//Verifica se algum botão foi acionado 
  if (irrecv.decode(&results)) 
  {   

https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote


    delay (100); // Cria um atraso de 100 milisegundo para evitar erro de leitura  
     
    //Mostra no serial monitor o valor recebido em hexadecimal 
    Serial.print("Valor de leitura : "); 
    Serial.println(results.value, HEX); 
    valor = (results.value); 
 
// Verifica os botões e executa ação 
      
     if (valor == 0xFFA25D)//Verifica se a tecla 1 foi acionada   
    {   
      digitalWrite(pinledverde, HIGH);  //Acende o led verde 
    }   
     if (valor == 0xFF22DD) //Verifica se a tecla 4 foi acionada   
    {   
      digitalWrite(pinledverde, LOW); //Apaga o led vermelho   
    }   
    if (valor == 0xFF9867) //Verifica se a tecla 0 foi acionada   
    {        
    //Apaga o led   
      digitalWrite(pinledverde, LOW); 
    }   
      
     irrecv.resume();//Le o próximo valor     
    } 
} 
 
Após carregar o programa no Arduino, basta apontar o controle remoto para o receptor IR e acionar as teclas, para 

ligar e desligar o Led. Para visualizar qual código hexadecimal está sendo enviado para o Arduino, basta clic ar no 

serial monitor e verificar o cód. Hex correspondente a cada tecla.  

 

Percebe-se que é possível criar outras aplicações e acionamentos através dos códigos gerados pelas demais teclas 

do controle remoto IR. 

Acesse nosso canal no YouTube para visualizar o funcionamento do Kit controle remoto IR acionando um Led. 

Espero que o tutorial possa ajudar e contribuir para o desenvolvimento do seu projeto e na criação de outros programas 

e projetos mais elaborados. Abraços!!! 

Visite: https://mutcom.no.comunidades.net/ 

https://www.youtube.com/muttcombp
https://www.youtube.com/watch?v=hM1EyAdDTjA&feature=youtu.be
https://mutcom.no.comunidades.net/

