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Resumo: A Domótica hoje está associada à qualidade de vida, podendo torná-la mais 

confortável, segura e até divertida. Os sistemas domóticos são formados por uma 

interconexão de equipamentos que comportam toda a “inteligência” necessária para medir 

uma variável, processá-la e atuar em consequência dela. É fato que a população brasileira 

está envelhecendo e o uso da tecnologia a serviço das pessoas, principalmente dos idosos 

e incapacitados, já é uma realidade. A Domótica se propõe a apresentar soluções que 

maximizem o bem estar desta parcela da população. Com o desenvolvimento da sociedade, 

novas demandas surgem e podem ser supridas pela automação residencial, como exemplo 

podemos citar o suporte à vida. Objetivos Desenvolver um protótipo que traga liberdade e 

segurança ao idoso. Quando o usuário estiver com algum problema, ele irá acionar o botão 

de Socorro do equipamento, que enviará uma mensagem a uma pessoa de confiança, 

contendo em tempo real a sua localização, podendo ir ao seu encontro e socorrê-lo. Este 

equipamento destina-se a idosos que não possuam nenhuma familiaridade com tecnologia. 

Metodologia: Foi empregada a plataforma Arduino e suas respectivas Shields GPS e 

SIM900(celular), para construir o protótipo com robustez e um custo acessível. O 

desenvolvimento do código fonte foi em linguagem C++ onde consta o número de telefone 

da pessoa de confiança que poderá socorrê-lo caso haja alguma eventualidade. Forma 

realizados testes com todos os chips das operadoras que atuam no mercado, para 

selecionar aquela que proporcionaria maior cobertura de rede e envio da mensagem com 

maior rapidez. O conteúdo da mensagem com a localização do usuário poderá ser 

verificado pelo aplicativo Google Maps. Resultados: O protótipo funcionou perfeitamente, 

porém algumas operadoras apresentaram problemas de cobertura e envio da mensagem. A 

operadora Vivo foi a que forneceu uma cobertura com maior eficiência Conclusão: Como 

se trata de um protótipo, o equipamento ainda necessita de alguns ajustes, porém, os 

resultados iniciais foram animadores. A mensagem foi recebida com rapidez e a localização 

do usuário em tempo real foi indicada com extrema precisão pelo aplicativo Google Maps. 

  

Palavras Chave: Domótica, Idosos, Automação. 
 

 

1  - Introdução 

  

 No Brasil, o uso de tecnologias para 

garantir uma vida segura e 

independente aos idosos ainda é 

pequeno, em outros países existem 



diversos projetos e testes em aparelhos 

de última geração para aqueles que 

atingiram a “melhor idade” viverem 

mais tranquilamente. De olho no 

potencial comercial de tecnologias para 

ajudar as pessoas que estão 

envelhecendo, dezenas de empresas já 

entraram nesse ramo.  Com o avanço 

do que chamamos hoje de a Internet 

das Coisas existem vários exemplos de 

tipo de tecnologia assistiva tais como, 

instalação de sensores e 

monitoramento remoto, onde os filhos 

podem acompanhar seus pais à 

distância; braceletes de memória que 

ajudam o idoso a lembrar de seus 

remédios, porta medicamentos 

automáticos que alertam o idoso sobre 

o horário dos seus remédios, esses são 

apenas alguns exemplos do que a 

tecnologia já está fazendo em benefício 

dos idosos.  

O crescimento desta população tem se 

configurado como uma tendência 

mundial. Os avanços da medicina, da 

farmacologia, das melhorias sanitárias 

(higiene e saúde) e do reconhecimento 

dos seus direitos, podem ser 

considerados alguns dos fatores que 

colaboram para a melhoria da 

qualidade de vida dos idosos. 

 Os direitos de toda população 

brasileira são reconhecidos pela 

Constituição Federal de 1988. A 

terceira idade, além da Constituição, é 

amparada pelo Estatuto do Idoso, 

sancionado no ano de 2003. Este lhes 

confere direitos diferenciados, 

reconhecendo que o idoso possui 

características e necessidades 

diferentes do restante da população. 

Um dos pontos relevantes do Estatuto 

do Idoso é a preocupação com a 

interação do idoso com a vida 

moderna, com ênfase na necessidade 

de interação com os aparatos 

tecnológicos, para que este público 

tenha mais autonomia ao executar 

tarefas cotidianas. De olho nesta 

necessidade o nosso projeto tem o 

tema baseado em um artigo do 

ScienceDirect o qual foi publicado em 

periódicos por vários anos como 

podemos ver na tabela 1. 

 

Tabela 1: Número de artigos 

publicados em periódicos e eventos 

científicos para o tema: 

“Fonte Sciencedirect”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO N° PUBLICAÇÕES 

2017 100 

2016 90 

2015 70 

2014 50 

2013 40 



2 Objetivo 

Este projeto será aplicado no 

monitoramento e localização de idosos 

que necessitam de cuidados especiais. 

Este sistema traz segurança e 

independência, oferecendo ao idoso 

uma vida social mais ativa, conforto 

emocional e garantias a seus familiares 

de que qualquer eventualidade os 

mesmos serão informados da sua 

localização. Diante de tantos fatos e de 

tantos problemas, nosso projeto visa 

preencher uma pequena parte da 

lacuna presente na vida dos idosos, 

dando-lhes liberdade e segurança.  

O controle da segurança do idoso 

baseia-se na seguinte situação: caso 

ocorra alguma anormalidade com a sua 

saúde, ou uma eventual queda, ele 

poderá enviar um alerta SMS, ou será 

enviado automaticamente para uma 

pessoa próxima poder ir ao seu 

encontro. Este aparelho tem como 

destinos idosos com uma grande 

dificuldade de locomoção motora, que 

não possua familiaridade com 

tecnologia ou até mesmo aqueles que 

sofrem de alguma enfermidade clínica 

diagnosticada, como por exemplo, Mal 

de Alzheimer ou Parkinson. 

Este equipamento possui os seguintes 

componentes: 

• Uma placa Arduino UNO, que através 

de seu microcontrolador ATMEGA 328, 

será o cérebro do equipamento, 

monitorando a todo o momento o 

estado do usuário; 

• Uma Shield Arduino GSM GPRS, 

responsável pelo envio do SMS de 

alerta à pessoa que socorrerá o idoso; 

• Uma Chave de Socorro, que ao ser 

ativada, também mandará alertas SMS; 

 

 

2.1 – Domótica como auxílio aos 
idosos 
 

Resultante da junção da palavra latina 

“Domus” (casa) com “Robótica”, o 

termo DOMÓTICA é uma transliteração 

de domotique, cujo termo foi cunhado 

pelo jornalista francês Bruno de Latour, 

em 1984. Visa aliar as vantagens das 

tecnologias eletrônicas e da 

informática, com o fito de obter uma 

utilização otimizada por meio de uma 

gestão integrada dos diversos 

equipamentos de uma habitação.  

Nesse prisma, a Domótica pode tornar 

a vida mais confortável, mais segura e 

até mais divertida, uma vez que 

permite a execução automática de 

tarefas repetitivas e entediantes. Em 

configurações mais elaboradas, é 



capaz de: interpretar parâmetros, reagir 

às circunstâncias e tomar decisões. É 

nessa constatação que definimos o 

conceito de qualidade de vida mirando 

não só no conforto, mas sim nos 

amplos e sustentáveis benefícios e 

regalias que se pode usufruir dele. 

Essas interconexões de equipamentos 

que forma a domótica, comportando 

toda “inteligência”, devem realizar as 

etapas de sensoriamento, 

processamento e atuação 

comunicando-se entre si por meios 

como: fibra ótica, linha telefônica, rede 

elétrica, internet, wireless, entre outras 

possibilidades. 

• Arquitetura básica: Basicamente, 

podemos dividir a domótica  em dois 

tipos  de Arquiteturas: ABA  

(Arquitetura Baseada  em Automação) 

e atualmente conhecida  como 

domótica estática  e a  ABC 

(Arquitetura Baseada  em 

Comportamento) conhecida também 

como domótica  inteligente.  

Enquanto a primeira trata a automação 

de residências  a  partir  de 

dispositivos, como controles  remotos 

sensores de movimento, 

dispositivos biométricos, a segunda 

também chamada de 

“Domótica Inteligente” uma vez 

incorpora  algum mecanismo 

automático de tomada  de decisão 

baseada  em técnicas  de Inteligência  

Artificial. Todos os tipos de domóticas 

possuem hardware que, em geral, é 

composto por microcontrolador, que 

são sistemas com microprocessadores, 

memória de programa e dispositivo de 

entrada e saída. O microprocessador 

possui uma unidade central de 

processamento (CPU) onde as 

operações aritméticas e lógicas são 

processadas e uma unidade de 

controle (UC) que controla as 

operações internas do 

microprocessador e envia os sinais às 

outras partes do microcontrolador para 

que as instruções sejam executadas. A 

memória é o ponto de partida para a 

execução dos comandos, pois as 

informações são armazenadas nela e 

enviadas para os dispositivos de saída. 

Os dispositivos de entrada recebem 

informações externas e os de entradas 

recebem da CPU. O software é quem 

faz a conexão homem-máquina. Os 

sensores são dispositivos que 

conseguem perceber o ambiente, eles 

respondem a estímulos e transmitem 

informações para uma unidade central, 

onde poderá executar uma ação de 

acordo com a informação que chega. 

Os atuadores são dispositivos que 



executam ações, modificando o 

ambiente e são ligados as “portas” de 

saída.  

• A domótica como suporte para 

pessoas idosas e incapacitadas: O 

aumento do número de idosos, 

decorrente da maior expectativa de 

vida e especialmente à queda da taxa 

de natalidade, irá impor ao Brasil a 

tarefa de enfrentar, em médio prazo, os 

problemas causados pela queda 

populacional, que já ocorre em muitos 

países. Com o envelhecimento, 

aumenta a probabilidade de o indivíduo 

experimentar um declínio das funções 

sensoriais, cognitivas e físicas, 

restringindo ou até mesmo impedindo a 

execução de suas atividades rotineiras 

ou, utilizando o termo técnico mais 

apropriado, Atividades da Vida Diária 

(AVD). Os profissionais de saúde se 

referem às AVDs como uma medida da 

capacidade funcional de um paciente 

realizar as atividades básicas que 

incluem comer, vestir e tomar banho. 

As tecnologias de informação, 

comunicação e controle das 

residências inteligentes oferecem a 

possibilidade da automação de tarefas, 

aliviando moradores e cuidadores. No 

entanto, novas combinações de home 

care, tratamento médico à distância e 

suporte à independência pessoal no 

ambiente residencial, devem surgir 

para suprir as necessidades médicas 

das pessoas devido ao envelhecimento 

e ao declínio das funções sensoriais, 

cognitivas e físicas mencionadas 

anteriormente; combinações 

proporcionadas pela miniaturização 

eletrônica (novos sensores) e a 

redução do custo desses componentes 

e dos sistemas de comunicação.  

O uso da tecnologia a serviço das 

pessoas e principalmente dos idosos e 

incapacitados já é uma realidade. Entre 

os efeitos positivos da Domótica para 

esse estrato reside no fato indelével 

que a tecnologia proporciona um maior 

grau de independência e autonomia. 

Por outro lado, há um significativo 

ganho em relação à integração social, 

principalmente através das redes 

sociais digitais e das possibilidades do 

trabalho a distância. 

3 – Metodologia 

Todos os componentes do projeto a 

principio foram testados 

separadamente, assim podemos ver 

seu comportamento com a placa 

Arduino Uno. Depois de concluído o 

hardware, o próximo passo foi a 

construção do software. Cada shield do 

Arduino trabalha com uma biblioteca 

exclusiva. 



•Arduino UNO: O Arduino é uma placa 

de microcontrolador contendo um 

plugue de conexão USB que permite a 

ligação com um computador. Algumas 

especificações do Arduino podem ser 

vistas na tabela 2. Além disso, contêm 

diversos outros terminais que permitem 

a conexão com dispositivos externos, 

como motores, relés, sensores que são 

mostrados na figura 1. A placa Arduino 

pode ser energizada por um 

computador através do plugue USB, 

por uma bateria de 9 V ou por uma 

fonte de alimentação. Essas placas 

podem ser controladas diretamente 

pelo computador, ou então podem ser 

programados pelo computador e, em 

seguida, desconectados, permitindo 

assim que trabalhem 

independentemente do computador. 

Tabela 2: Especificação do Arduino 

UNO 

 

 

Figura 1- Descrição detalhada da 

placa Arduino UNO 

 

 

Sua linguagem de programação é 

baseada na linguagem C e C++. 

• Arduino Shield GPRS SIM 900: Esta 

Shield do Arduino é mostrada na figura 

2, a mesma pode realizar chamadas 

telefônicas, envios de SMS e conectar 

a Internet.  

 

Figura 2- Arduino GSM Shield SIM 

900 



Este Arduino GSM Shield é Quad – 

Band (850/900/1800/1900 MHz), e é 

capaz não só de efetuar chamadas de 

voz e envio de SMS, como também 

suporta serviços de internet e fax. Na 

parte central do Shield temos o 

chip SIM900, responsável pelo controle 

da placa. Um conector permite a 

instalação de um display LCD Nokia 

5110 (versão 3.3v). Nas laterais, temos 

os pinos comuns do Arduino (portas 

analógico-digitais), e na parte interna 

da placa outros pinos para acesso 

direto ao SIM900. Na parte de trás, 

encontramos o adaptador para o cartão 

SIM. 

A porta serial do Arduino GSM Shield 

pode ser configurada por meio de 

jumpers, que permitem o uso dos pinos 

0 e 1 (RX e TX) do Arduino, ou os 

pinos 2 e 3 mediante o uso da 

biblioteca Software Serial, vide figura 6. 

A vantagem de usar as portas 2 e 3 é 

que o Arduino fica livre para 

comunicação com o computador, e 

assim podemos utilizar o Serial Monitor 

para verificar o funcionamento do 

shield. 

Nos nossos testes, usamos o shield 

com a seguinte configuração de 

jumpers: 

Nessa configuração, estamos utilizando 

o pino D3 (digital 3) como RX 

(recepção), e o pino D2 como TX 

(transmissão).  

A partir desta configuração, foi 

realizada a comunicação com o 

Arduino UNO como é mostrado na 

figura 3. 

 

Figura 3 – Conexões entre o Arduino 

e a Shield GSM 

 

• Módulo GPS: Atualmente é 

indiscutível a importância de sistemas 

de posicionamento por satélites em 

equipamentos como: sistemas de 

navegação de automóveis, navegação 

aérea e marítima, cartografia, meio 

ambiente, agricultura etc. Neste 

projeto, utilizamos o módulo GPS 

modelo ATK-NEO-6M-V23 ao qual é 

mostrado na figura 4. 



 

Figura 4– Módulo GPS usado no  

 

   Funcionamento básico: O sistema 

GPS consiste de 24 satélites na órbita 

terrestre a uma altitude de 20.000 km. 

Eles fazem a trajetória completa ao 

redor da terra em cerca de 12 horas. 

Para localizar e calcular a posição de 

um módulo receptor de GPS existe a 

necessidade de pelo menos três 

satélites. Com um quarto satélite é 

possível determinar a altitude do 

receptor.   

 
Padrão de formato de dados NMEA: 

O padrão utilizado para a comunicação 

GPS é o NMEA 0183 (National Marine 

Electronics Association). É utilizada 

pela marinha Americana e define os 

requisitos elétricos de 

sinalização, protocolo de tempo e de 

comunicação de dados. O módulo GPS 

recebe os dados em uma sequência de 

caracteres no formato ASCII. Essa 

sequência é chamada de sentença, e é 

formada por caracteres sequenciais, 

separados por vírgulas (“,”) que 

definem a latitude, longitude, data e 

hora além de outras informações sobre 

a posição do satélite. 

  Sentença RMC: Existem vários tipos 

de sentenças recebidas por um módulo 

GPS (RMC, GGA, GSA entre outras), 

porém neste caso iremos tratar da 

sentença RMC (Informação mínima de 

navegação recomendada - tipo C). O 

padrão RMC tem a sequência que 

exemplificado na tabela 3. 

 • Chave de Socorro: A Função desta 

chave é basicamente uma ajuda que o 

idoso possa querer acionar a qualquer 

momento. Acionando um botão 

manualmente, de fácil acesso, este 

sinal da chave irá acionar o alerta SMS. 

Esta será a única comunicação entre 

usuário e hardware. Este sinal fará uso 

das entradas digitais do Arduino. Uma 

entrada digital irá ser acionada quando 

a tensão for maior que 2,5 V.  

Uma entrada digital pode estar ligada 

ou desligada.  Se a tensão da entrada 

for menor que 2, 5 V, então ela estará 

em 0 (desligada) e, se for maior que 2, 

5 V, estará em 1(ligada). 

Todos os componentes do projeto a 

principio foram testados 

separadamente, assim podemos ver 



seu comportamento com a placa 

Arduino Uno. Depois de concluído o 

hardware, o próximo passo foi a 

construção do software. Cada shield do 

Arduino trabalha com uma biblioteca 

exclusiva. 

4 – Resultados 

O protótipo funcionou perfeitamente, 

fizemos testes com todos os SIM cards 

disponíveis das nossas operadoras, 

sendo que o SIM da Vivo ofereceu a 

melhor cobertura. 

Acionando o botão de Pânico, aparece 

a seguinte mensagem no celular 

cadastrado no Código Fonte, como 

mostra a figura 5. 

 

Figura 5 – SMS de Socorro 

No SMS enviado a pessoa cadastrada 

aparece o pedido de ajuda, juntamente 

com as coordenadas de Latitude e 

Longitude, assim pode ser interpretado  

 

corretamente pelo aplicativo Google 

Maps, como mostra a figura 6. 

  

Figura 6 – Localização exata do 

idoso informado pelo Aplicativo 

5 – Considerações finais 

Este Protótipo apresentou excelentes 

resultados, servindo de fato para 

mostrar a localização do usuário. O 

próximo passo é deixá-lo com o modo 

manual e automático. 

Com um acelerômetro acoplado ao 

protótipo, ele ficará responsável em 

detectar qualquer aceleração brusca, 

caso esta aceleração esteja dentro do 

padrão de Socorro, um sinal será 

enviado a CPU, repassando um sinal 

de ajuda ao usuário cadastrado para 

fornecer o Socorro. 

 



6 – Referências Bibliográficas 

Sites Consultados: 
Arduino.  Disponível em: 

<HTTPS://www.arduino.cc/>  

Acesso em: 29/09/2016. 

Science direct – acervos eletrônicos. 

Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com/science/

article/pii/S0140366416300743> 

Acesso: 05/09/2016 

.BRASIL. Estatuto do Idoso. (2003). 

Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/20

03/L10. 741. htm>.  

Acesso em: 30/09/2016. 

Monitores de telecentros. - Brasília, 

2007. Disponível em: 

<http://www.invensense.com/mems/gyr

o/documents/PS-MPU-6000A-00v3. 

4.pd>.Acesso em: 30/09/2016. 

 

Getech tecnologia 

Disponível em: 

<http://www.getech.com/wiki/index.php/

ArduinoGPRSShield> Acesso em: 

30/09/2016. 

 
Atmel microcontroladores 
 
<http://www.atmel.com/Images/doc816
1.pdf>  
Acesso em: 30/09/2016. 

 
IBGE 
Disponível em: 
<www.ibge.gov.br/> 
Acesso em: 05/09/2017 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


