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1. RESUMO 

 

Atualmente, 13% da população brasileira é considerado idosa, ou seja, tem 

idade acima dos 65 anos. Dentre estes um grande número residem sozinhos, estima-

se que mais de 3 milhões fazem parte desse quadro. Tal situação torna-se delicada, 

pois problemas fisiológicos, psicológicos, emocionais, econômicos e sociais, são 

comuns, tornando-se frequentes acidentes domésticos como quedas, tropeços, 

escorregos, desmaios, ferimentos e até queimaduras. Com o intuito de diminuir os 

acidentes relacionados a quedas em residências foi proposto um sistema de alerta de 

quedas e a automatização de iluminação em escadas. O foco do projeto é voltado 

para a segurança, principalmente de idosos e crianças que ficam parte do tempo 

sozinhos. Foi desenvolvida uma maquete para aplicação do sistema em uma escada, 

porém pode ser instalado em qualquer cômodo, utilizando um microcontrolador, 

sensores, buzzer e o Módulo GPRS. Dessa forma, quando alguma pessoa subir ou 

descer os degraus, acendem-se luzes. Sensores foram instalados no início e no fim 

do trajeto e são controlados através de um temporizador, com base nesse tempo 

presume-se ou não, algum suposto acidente nesse percurso. Em caso de acidente, 

uma sirene toca na residência com o intuito de alertar alguém da casa ou vizinhos 

próximos. Não havendo ninguém para desativar o alarme manualmente, após um 

período de tempo é enviado um SMS para o número de algum responsável da casa, 

cadastrado previamente, comunicando-o do ocorrido. Após vários testes e rotinas 

lógicas foram feitos os devidos ajustes e o projeto funcionou corretamente 

apresentando resultados favoráveis. Uma vez que a programação e o circuito 

elaborados atenderam aos padrões impostos, possibilitando assim que o projeto 

atingisse as expectativas esperadas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 Segundo o Estatuto do Idoso, é considerado idoso, qualquer pessoa que tenha 

idade igual ou superior aos 65 anos.Todavia, sabemos que não é difícil de conseguir 

alguns benefícios para pessoas com 60 anos ou mais, devido ao nível de esforço, um 

bom exemplo disso é o atendimento preferencial em locais públicos e privados. 

Atualmente, a população brasileira encontra-se em torno de 208,7 milhões de 

habitantes, sendo elas um pouco acima de 27 milhões, idosas, o que resulta em 13% 



da população total brasileira, superando a população de idosos de vários países 

europeus (ESTEVES, 2016). 

 Afirma-se que os idosos estão cada vez mais economicamente ativos, 

contribuindo muitas vezes positivamente para as empresas e organizações graças ao 

seu capital intelectual. Em 2015, foi constatado que 574,1 mil pessoas acima de 65 

anos participaram do mercado de trabalho, um aumento de 58,8% comparado à 2010. 

Estavam empregados quase 2,6 milhões de trabalhadores entre 50 a 64 anos e 200,4 

mil acima de 65 anos. Nos últimos 12 meses, 2 milhões de pessoas entre 50 a 64 

anos e 99,2 mil acima dos 65 anos perderam o emprego. No mesmo ano, houve 931,4 

mil contratações de trabalhadores dessas duas faixas etárias (CRAIDE, 2017). 

 Outra questão impactante é o número de idosos que moram sozinhos. O 

PNAD’s (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), do IBGE, afirma que no Brasil 

mais de 3 milhões de idosos moram à sós. Dentre eles, 65% são mulheres. Uma das 

explicações para isso, é o fato de que as famílias estão mais dispersas e 

fragmentadas, nas quais muitos dos filhos não moram na mesma cidade dos pais. 

Também pela falta de recursos financeiros para sustentar uma família, cujo 80% vivem 

com uma renda mensal de 1 salário mínimo (IBGE, 2018). Outro caso é a busca pela 

independência e autonomia, principalmente por parte das mulheres.  Segundo 

Alexandre Kalache, ex-diretor do programa de envelhecimento da Organização 

Mundial da Saúde, "Muitas já criaram seus filhos, são viúvas ou separadas e querem 

manter autonomia". Isso reflete muito na frase ''O que antes era tido como sinal de 

abandono, agora é visto como autonomia'', dita por Marília Berzins, presidente do 

Observatório da Longevidade e doutora em saúde pública pela USP (COLLUCCI, 

2013). 

 Com isso, muitos desses idosos estão propícios a complicações causadas pela 

ausência de contatos familiares e isolamento social. Problemas fisiológicos, 

psicológicos, emocionais, econômicos e sociais, são frequentes no dia a dia. Tal 

situação torna-se delicada, pois não possuem alguma companhia para que possam 

ajudá-los numa recuperação, por exemplo, tornando-se mais vulneráveis a acidentes 

domésticos. Quedas, tropeços, escorregos, desmaios, ferimentos e até queimaduras 

são frequentes nesse tipo de situação. O local onde o idoso reside é de suma 

importância para evitar tais transtornos. O sedentarismo, o comprometimento da 

visão, fraqueza muscular, desgaste físico e incontinência urinária causadas por alguns 

medicamentos são comuns nessa faixa etária (SOLER, 2018). 



 Baseando-se nisso, deve-se enfatizar a questão dos acidentes domésticos, no 

qual vem crescendo consideravelmente a cada ano. Casos como acidentes em 

realizações de tarefas domésticas, escorregões em pisos molhados, quedas por falta 

de iluminação em escadas principalmente, tropeços na madrugada ao levantarem 

para ir ao banheiro, e muitas outras, resultam em lesões, fraturas, paralisias e até 

mortes. Infelizmente quando ocorre, muitas das vezes as equipes de saúde não 

chegam a tempo ou então não são informadas. Vizinhos nem sempre estarão ali para 

prestar socorro, gerando situações tão quão desagradáveis. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um protótipo, com a 

finalidade de implementar um sistema de alerta de quedas e a automatização de 

iluminação para diminuir os acidentes relacionados a quedas em residências. O 

acionamento imediato das luzes no momento em que a pessoa utilizar o cômodo é 

essencial, especialmente em locais mais propícios aos riscos, tais como: escadas, 

banheiros, cozinhas e áreas de serviço. 

O projeto também alertará os moradores da residência, em possíveis acidentes 

de trajeto com uma sirene e se não existir outra pessoa no local para socorrer serão 

enviadas mensagens de texto (SMS) para um número cadastrado relatando o 

ocorrido.  

Com isso, nota-se que o projeto tem o foco voltado para a segurança, 

principalmente de idosos e crianças que ficam parte do tempo sozinhos e necessitam 

de uma supervisão de um adulto, que geralmente se encontram nos seus eventuais 

trabalhos e/ou locais de estudo, além de incentivar o desenvolvimento de novas 

tecnologias referentes à automação residencial, contribuindo com as literaturas 

existentes. 

 

4. METODOLOGIA 

 

  Para este projeto será desenvolvida uma maquete para simular o trajeto de 

uma escada, que será aplicada a demonstração do funcionamento do sistema de 

alerta e automação da iluminação.  



  Na elaboração do projeto serão utilizados o microcontrolador Atmega328, os 

dispositivos TIL 32 e TIL 78, que são sensores infravermelhos que estarão instalados 

nos dois extremos da escada e tem a finalidade de acionar as luzes da escada e fazer 

o monitoramento do tempo de percurso.  

  Com base nesses dados o software desenvolvido faz o processamento 

comparando se é necessário ativar ou desativar os dispositivos de saída. Os 

dispositivos de saída são as luzes da escada, uma sirene e o módulo GPRS.  

  O módulo GPRS envia serviços GSM/GPRS em Quad-Band 

(850/900/1800/1900MHz) como SMS, Voz (ligações), Dados via Internet e Fax. Assim 

que acionado, comunica-se com o responsável via SMS, alertando que algo 

aconteceu com a pessoa durante o trajeto da escada. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A maquete demonstrada na figura 1 foi construída a fim de simular o ambiente 

que representasse um risco maior de queda.  

 

 

Figura 1 - Maquete construída para demonstração da simulação do sistema de alerta e iluminação. 
 

 A simulação na escada funciona da seguinte forma, supondo que alguém irá 

subir ou descer a escada, a pessoa definitivamente passará por dois sensores 

encontrados rente ao primeiro degrau, como mostra a imagem da figura 2. Em 

seguida, os LED’s fixados na parede começarão a acender um por um e em 

sequência, num determinado intervalo de tempo. 

 



 

Figura 2 - Sensores acoplados na base e no topo da escada. 
 

Assim que a pessoa cruzar os outros dois sensores no final do trajeto da 

escada, todos os LED’s apagarão instantaneamente, reinicializando o sistema ao 

estado normal. O mesmo acontece se a pessoa iniciar o percurso da escada e no 

meio do caminho decidir voltar, e assim, cruzar os mesmos sensores. Caso a pessoa 

passe por um dos sensores, ativando o sistema, e não termine o percurso num tempo 

pré-estabelecido, presume-se que algum acidente aconteceu, então, 

automaticamente aciona-se um alarme na residência, alertando possíveis pessoas 

que estão no local ou próximas.  

Para desativar o alarme e voltar ao estado normal, basta apertar o botão que 

se encontra próximo da escada.  

Todavia, se não houver alguém em casa ou não desativarem o alarme 

manualmente, também num tempo pré-estabelecido, instantaneamente o sistema 

enviará um SMS para o número registrado de um responsável avisando-o que algo 

aconteceu no trajeto da escada. 

 

 
Figura 3 - Mensagem de alerta enviado simulando algum problema no trajeto. 

 



No caso deste projeto, foi utilizado o microcontrolador ATmega328 para realizar 

as operações lógicas de verificação dos sensores, envio da mensagem de alerta, do 

botão para desligar o sistema e acendimento dos LEDS.   

As portas A5 e A4 estão configuradas como entradas de sinal digital, fazendo 

a leitura dos sensores da escada. A porta A3 foi configurada como entrada digital e 

está conectada a uma chave para interromper o alarme quando este estiver ligado. As 

portas de 8 a 12 estão interligadas aos LEDs da escada. A porta 13 é uma saída de 

sinal que está conectada ao alarme. As portas de 0 a 7 são a comunicação com o 

módulo GPRS. A porta A0 está conectada a um LED para mostrar que o módulo foi 

inicializado. 

Os sensores utilizados para acionar os LEDs foram o TIL32, que é um LED que 

emite luz infravermelha (transmissor) e o TIL78, que é um foto-transistor que possui 

dois terminais, correspondendo ao coletor e emissor do transistor. Quando a base é 

ativada pela luz ou quando uma quantidade suficiente de luz é captada, o transistor 

conduz, permitindo a passagem de corrente do coletor para o emissor, sem a luz, o 

transistor não conduz e o coletor e emissor ficam isolados. 

Como mencionado, os sensores são os dispositivos de entrada, quando o 

primeiro sensor verifica alguém iniciando o trajeto, dois comandos são inicializados. 

O primeiro comando é que as luzes da escada serão acionadas de forma sequencial 

num intervalo de 0,5 segundos entre elas, o segundo comando é iniciar uma contagem 

de tempo. O outro sensor indica o fim desses comandos, ou seja, as luzes serão 

apagadas e a contagem de tempo finalizada.  

Uma outra hipótese também foi analisada: caso o indivíduo inicie o trajeto, 

acionando um dos sensores mas desista de prosseguir e retorne passando pelos 

mesmos sensores, os LED’s serão desligados da mesma forma. A temporização é 

essencial, pois através dela outra sequência de verificação se inicia. Tem-se como 

base um tempo médio que uma pessoa leva para subir uma escada. 

Com base nesse tempo, é feito a verificação da passagem entre os sensores. 

Caso exceda o tempo e a pessoa não finalize o trajeto, passar no segundo sensor ou 

retornar pelo mesmo, a sirene é acionada e se o tempo tiver passado de um minuto e 

o alarme não for desativado no botão, a mensagem será enviada através do módulo 

GPRS. 

 

 



6. RESULTADOS 

 

Durante os testes no protótipo, foi verificado através do serial monitor o tempo 

para a atuação dos mecanismos do sistema, como: ligar e desligar LED’s, 

acionamento do buzzer e envio de SMS. A princípio, para o tempo foi utilizado a 

função “delay”, porém estava dando conflitos entre os acionamentos dos LED’S e do 

buzzer. Os LED’s não acendiam no tempo programado e o buzzer também não 

exercia sua função de disparo de acordo com nossa programação. Após pesquisas e 

testes, foi alterada a função utilizando o “millis”, pois a função “delay” gera uma pausa 

na execução da programação, congelando o status da rotina durante esse tempo. Ou 

seja, ao usar o delay, não é possível executar nenhuma ação, o que tornava 

impossível a execução da programação. Já o millis, retorna o tempo em milissegundos 

desde quando o Arduino foi ligado ou reiniciado, não comprometendo assim a 

programação. Após estes ajustes foi possível observar que o tempo programado 

estava de acordo com o momento da atuação.  

Os sensores atuaram de maneira adequada, fazendo com que o sistema 

funcionasse perfeitamente assim que acionados. 

Houveram muitos problemas quanto ao envio do SMS, o primeiro foi 

relacionado a inicialização do módulo, então foi verificado que a biblioteca utilizada 

não era a correta e também a ligação das portas do módulo GSM. Após os ajustes 

necessários, foi inserida algumas rotinas no código para notificar quando o mesmo 

estivesse pronto para ser utilizado, dessa forma foi possível verificar no serial monitor 

o status e confirmar o correto funcionamento do mesmo. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio dos resultados obtidos com os testes realizados, com o protótipo do 

projeto, pode-se concluir que a implantação do circuito automatizado, apresentou 

resultados favoráveis, uma vez que a programação e o circuito elaborados atenderam 

aos padrões impostos, possibilitando assim que o projeto atingisse as expectativas 

esperadas. 

A fim de implementar este projeto em residências nas quais o foco são os 

idosos que residam sozinhos, o projeto poderá ser alterado para que possa ser 



implantado em outro local da casa, de forma a ser feito uma nova avaliação podendo 

haver algumas alterações na programação e no projeto físico.  

Estudos futuros poderão ser desenvolvidos a fim de aprimorar o funcionamento 

do projeto, como exemplo, pode ser citado o estudo de outros tipos de sensores com 

ângulo de atuação maior, tendo em vista que o projeto atual foi desenvolvido numa 

escala menor do que o tamanho real.  
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