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“Se continuarmos desenvolvendo nossa tecnologia 

 sem sabedoria ou prudência, nosso servo 

 pode acabar se tornando nosso carrasco.“ 

(Omar Bradley 1893 - 1981) 
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de um ambiente            
inovador, inteligente e semiautomático, mas também tenha um baixo custo final, assim            
servindo como base para outros projetos habitacionais e até mesmo para melhor auxílio             
a pessoas de idade mais avançada. Fazendo uso de soluções tecnológicas e            
equipamentos baratos, funcionais a fim de ter o melhor conforto, praticidade no dia a dia               
e melhorando a qualidade de vida de seus usuários, com o auxílio de equipamentos              
mecatrônicos e monitoramento de várias formas, dando uma melhor qualidade de vida e             
até mesmo uma segurança maior a residência e para seus moradores. São soluções             
propostas para auxílio à pessoas com baixa renda familiar por se tratar de equipamentos              
de baixo custo. 

 

Palavras-Chaves: Domótica, Tecnologia, Baixo Custo, Arduino, Auxílio a Idosos. 
 

 

Abstract:This work aims to present a proposal for an innovative, intelligent and            
semi-automatic environment, but also has a low final cost, thus serving as a basis for               
other housing projects and even for better assistance to older people. Making use of              
technological solutions and inexpensive, functional equipment in order to have the best            
comfort, practicality on a daily basis and improving the quality of life of its users, with the                 
help of mechatronic equipment and monitoring in various ways, giving a better quality of              
life and even greater security for the residence and its residents. These solutions are              
proposed to help people with low family income because they are low-cost equipment. 
 

 

Keywords: Home Automation, Technology, Low Cost, Arduino, Elderly Assistance. 

Professor(a) da UNIBRA. Mestre em Engenharia da Computação. E-mail para contato: mr.costaalencar@gmail.com                    9 

mailto:mr.costaalencar@gmail.com


 

1 INTRODUÇÃO 

Cuidar da geração da 3ª idade vem se mostrado uma tarefa cada vez mais 

problemática, isso porque, são pessoas que requerem um cuidado especial, e diversos 

fatores interferem fortemente nesse assunto, em especial, 2 desses fatores são os 

considerados determinantes, o primeiro seria a condição financeira, o pagamento de 

uma pessoa especializada nesse assunto ou dispor de um determinado valor para 

manter seus cuidados em um lar de idosos, um fator que nem todas as famílias podem 

dispor, e o segundo é o tempo, afinal, a necessidade de cumprir uma jornada de 

trabalho semanal é a realidade da maioria dos brasileiros, o que limita o seu tempo de 

cuidar de seus idosos.(JÚNIOR; TAVARES; SOUSA; PESSOA; BEZERRA, 2015) 

Foram desenvolvidas pesquisas buscaram ouvir e atender as necessidades do 

público da 3ª idade, com uma solução de baixo custo e que oferecesse não só 

comodidade, mas também conforto e uma certa independência para essas pessoas, 

afinal como citado, uma das dificuldades encontradas hoje é a condição financeira, com 

o auxílio da tecnologia, mas precisamente nesse caso, com o auxílio da domótica com 

arduino, para atender as demandas estabelecidas pelo público.(JÚNIOR; TAVARES; 

SOUSA; PESSOA; BEZERRA, 2015) 

O ser humano vem aprimorando suas tecnologias a cada dia a fim de facilitar e               

melhorar a vida de alguma forma, sendo em áreas como saúde, com medicamentos             

menos agressivos ou tratamentos menos prejudiciais ao paciente, como em áreas como            

astronomia, criando equipamentos como sondas espaciais, telescópios entre outros         

equipamentos, até mesmo na educação, trazendo mais acessibilidade à informação e           

uso de equipamentos. (TEZA, V. R, 2002) 

Steve Jobs (2004) diz sobre inovação“[A inovação] surge quando você diz ‘não’            

para mil coisas (…). Estamos sempre pensando em novos mercados em que podemos             

ingressar, mas é só ao dizer ‘não’ que você pode se concentrar nas coisas que são                

realmente importantes.” Entrevista à revista “Business Week” em 2004. 

Mas com a melhora da tecnologia, também vem a maior facilidade de acesso a              

essa tecnologia por pessoas comuns, assim, com o passar dos anos, a tecnologia que              

antes eram desenvolvidas apenas para grandes empresas, hoje está cada vez mais            
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acessível a pessoas comuns. Exemplos como computadores que antigamente eram          

máquinas enormes, fabricadas para empresas, e com o avanço da tecnologia, esses            

computadores foram aprimorados para máquinas computacionais pequenas como        

desktops, notebooks, até mesmo nossos celulares, que são computadores com níveis           

altíssimos de processamento, que hoje em dia eles são uma das ferramentas            

computacionais mais utilizada é acessível do mercado. (TEZA, V. R, 2002) 

Com o avanço da tecnologia de computadores, telefonias e outras tecnologias           

similares, a automação residencial passou a integrar mais facilmente o cotidiano das            

pessoas. As alusões à automação residencial por vezes ainda causam estranheza como            

algo extremamente avançado e futurista ou remetendo-se ao status social, porém, na            

prática a domótica busca facilitar o dia a dia das pessoas.(HIPÓLITO; JOSÉ            

GUILHERME, 2018) 

Conhecida por vários nomes como residências Inteligentes, Casas do Futuro ou           

automação residencial, a domótica trata-se da implementação de funções, serviços e           

tecnologias, que tem por finalidade tornar uma residência automatizada e obter um            

aumento em relação a segurança, conforto e praticidade.(ACCARDI, A 2012) 

Com os avanços tecnológicos e a busca por praticidade do ser humano leva-o a              

buscar facilidades, sendo a automação um reflexo desta busca. A automação trabalha o             

conceito de que máquinas ou sistemas possam ser operados remotamente, tendo a            

menor interferência possível do operador humano. (RIBEIRO, 2003) 

E com essa praticidade que a domótica pode nos proporcionar, podemos associar            

todas essas vantagens para pessoas idosas que tenham alguma dificuldade de           

movimentos, assim auxiliando em tarefas residências simples, como por exemplo: Ao           

ouvir o interfone, é necessário um meio seguro de identificar quem chegou, conseguir             

encontrar a chave correta e se dirigir à porta para receber o visitante. Em um domicílio                

convencional, essa pode ser uma tarefa complicada. No entanto, em um ambiente            

automatizado, a realidade pode ser completamente diferente. (FREEDOM, 2019) 

A Freedom em 2019, entrevistou a arquitetura do Rio Grande do Sul Bianca             

Salvador sobre Domótica e sobre a importância do recurso da automação residencial e             

como oferece mais acessibilidade para pessoas com deficiência. Segundo Bianca          

Salvador (2019) a automação residencial vem para auxiliar em diversos aspectos em um             

projeto, mesmo em fatores econômicos que, apesar de um custo mais alto, pode de              
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alguma forma propiciar, por exemplo, a automatização dos circuitos de iluminação e            

assim gerar economia de energia. Na questão de acessibilidade, é conseguir           

automatizar qualquer equipamento e fazer seu acionamento por celular, por tablet, sem            

ter o acesso direto, que dependendo da pessoa pode ser dificultoso. 

A seguir, é apresentado e demonstrado como é possível realizar com o auxílio de              

equipamentos de fácil acessibilidade, componentes eletrônicos simples e um pouco de           

criatividade, como pode-se fazer uso da domótica para auxiliar inúmeros tipos de            

pessoas. São aprofundados os equipamentos usados para o desenvolvimento,         

componentes, protocolos de comunicação, e como podemos introduzir toda essa          

tecnologia na vidas de pessoas que necessitam. 

1.1 OBJETIVO DO TRABALHO 

O projeto consiste em um modelo de uma casa em que através da automação os               

residentes consigam usufruir de mais conforto, segurança e de tecnologia, tornando seu            

estilo de vida melhor. O projeto visa o conforto e o auxílio a pessoas idosas, porém é                 

possível qualquer pessoa possua essa tecnologia, pois atualmente existem várias          

empresas especializadas nessa área, porém usaremos materiais mais baratos visando o           

custo benefício. 

O projeto também tem como objetivo idealizar e apresentar soluções práticas e de             

baixo custo final para facilitar o dia a dia de qualquer pessoa que necessita desse tipo                

auxílio para um melhor conforto em casa. Assim demonstrando que podemos melhorar a             

vida de pessoas com o custo mais acessível e mesmo assim atendendo suas             

necessidades. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Com base na ideia de acessibilidade e praticidade da domótica em uma casa, o              

projeto visa utilizar recursos de automação de residências como iluminação, segurança           

e conforto, para facilitar a vida de pessoas que possuam idade avançada e tenha algum               

tipo de limitação em tarefas diárias e de rotina. 

Veremos mais a fundo tudo que essa tecnologia pode agregar no dia-a-dia de             

pessoas idosas. 
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2.1 ACESSIBILIDADE DE IDOSOS 

Existe uma dificuldade muito grande de se conceituar tanto conforto quanto           

qualidade de vida, devido a sua difícil mensuração. A qualidade de vida é um alvo de                

reflexão, uma vez que ela é muito subjetiva e se baseia na experiência de vida de cada                 

pessoa. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), ela envolve o bem estar             

físico, mental, psicológico e emocional, além de relacionamentos sociais, não devendo           

ser confundida com padrão de vida, a qual mede a qualidade e a quantidade dos bens e                 

serviços disponíveis. A subjetividade do nível de felicidade e de satisfação quanto aos             

diferentes aspectos da vida é o principal determinante no julgamento positivo ou            

negativo da qualidade de vida.(DOMINGUES, 2013) 

Situações como abrir uma porta, entrar em casa ou tomar banho são simples             

atividades cotidianas para a maioria das pessoas, porém para as pessoas com            

necessidades especiais (PNE’s) podem ser desafios diários se não existirem condições           

de acessibilidade local.(LEITE, 2017) No caso específico de pessoas com deficiência            

visual e motora, situação comum à maioria dos idosos, o banheiro é considerado como              

um dos locais mais perigosos de uma residência. Tomar banho ou chegar ao chuveiro              

pode representar altos riscos devido essas pessoas terem que se locomover em torno             

de pias e áreas de higiene. Por isso, são necessárias várias adaptações para tornar o               

banheiro um lugar mais seguro contra quedas e outros danos.(LEITE, 2017) 

A queda aparece como a principal causa de morbidade e mortalidade entre a              

população mais velha, tornando-se um imenso problema de saúde pública, preocupando           

as sociedades modernas com população envelhecida. Com o aumento da expectativa           

de vida e do eventual processo de crescimento da população idosa, a incidência de              

quedas tende a aumentar, principalmente nos idosos acima de 80 anos devido às             

possíveis lesões decorrentes.(LEITE, 2017) 

2.2 DOMÓTICA 

Também conhecida como Automação Residencial, Residência Inteligente ou        

Casa do Futuro, a Domótica trata da integração de serviços e tecnologias, que tem por               
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finalidade tornar uma residência automatizada e obter aumento em relação a segurança,            

conforto e praticidade. (ACCARDI, A 2012) 

Derivada do termo em francês Domotique (Domus significa casa e Imotique           

significa automática), a Domótica pode ser definida como um conceito de integração dos             

mecanismos automáticos em um determinado espaço. O termo surgiu na França em            

meados do século passado, esta tecnologia pode ser atribuída a questões e itens de              

segurança, comunicação, energia ou conveniência e conforto. O início da implantação e            

utilização da Domótica se deu nos anos 80, durante a construção dos primeiros edifícios,              

e da necessidade de controlar e interligar as funções de climatização, segurança e             

iluminação. Depois de alguns anos, a domótica então se difundiu e atualmente pode ser              

aplicada nos lares. Permite ao usuário que opere todas as funções da casa através de               

um software. Com o objetivo de facilitar o dia a dia das pessoas, este recurso pode                

simplificar e otimizar as diversas funções.(ADAMI, 2006) 

A ideia de Domótica foi criada para prédios da época, a ideia era apenas controlar               

sistemas de iluminação, climatização e segurança. Atualmente, a ideia base é a mesma,             

a diferença é o contexto para o qual o sistema está sendo pensado: já não à apenas um                  

contexto militar ou industrial, mas também doméstico. Apesar de ainda ser pouco            

conhecida e divulgada, mas pelo conforto e comodidade que pode proporcionar, a            

domótica promete vir a ter muitos adeptos. (HIPÓLITO; JOSÉ GUILHERME, 2018) 

Normalmente são feitos controles de temperatura ambiente, iluminação e som,          

distinguindo dos controles normais por ter uma central que comanda tudo, que às vezes              

é acoplada a um computador e/ou internet. Porém com o avanço a cada dia mais rápido                

da tecnologia, pode-se automatizar quase tudo, basta ter conhecimento da área e um             

pouco de criatividade. (HIPÓLITO; JOSÉ GUILHERME, 2018) 

Como qualquer novidade, a domótica inicialmente é percebida como um símbolo           

de status e modernidade. Porém, em um segundo momento, os benefícios           

proporcionados por essa tecnologia suplantam qualquer pré-conceito existente. Em um          

futuro próximo, a tendência é que essa tecnologia se torne uma necessidade vital é um               

fator de economia, assim como ocorreu com os celulares. (SOUZA, 2016) 

A utilização da Domótica oferece além de comodidade, muito conforto, pois é            

possível automatizar as tarefas da casa, como ligar e desligar televisores, rádios e             

lâmpadas. Todos os recursos podem ser feitos através de uma central do computador e              
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acessada remotamente. Para aplicar e implantar este sistema se faz necessário a            

elaboração de um projeto de automação, o qual identifica todos os pontos eletrônicos do              

espaço, como por exemplo, som, internet, telefone, televisão, luzes, cortinas, portas e            

janelas que levará em consideração a necessidade da família.(ADAMI, 2006) 

Em resumo, a Domótica pode ser entendida como uma rede que integra e             

controla a habitação digital, de forma a adequar as necessidades das pessoas e otimizar              

as funções elétricas, tecnológicas e sustentáveis. O investimento para aplicação deste           

recurso não é acessível a todos, porém com o baixo custo dos componentes eletrônicos,              

possibilitou a maior divulgação e utilização da Domótica em sistemas de comunicação,            

que pode ser acessado via painel eletrônico online (telefone ou internet). Atualmente            

apesar de ainda não muito utilizada, pode-se verificar a aplicação da Domótica na             

eletrônica, eletricidade e tecnologia da informação, os quais podem ser acessados e            

gerenciados de qualquer parte do mundo.(ADAMI, 2006) 

2.3 ARDUINO 

 O Arduino é uma placa de micro processamentos, por ela é possível controlar             

vários componentes eletrônicos ao mesmo tempo, assim tendo a possibilidade de criar            

inúmeros circuitos eletrônicos para servir a qualquer necessidade que se precise. Essa            

placa é o cérebro do nosso sistema, a partir dela iremos criar soluções para automatizar               

os afazeres de casa. (THOMSEN, 2018) 

Figura 1: Placa do arduino Mega 
Fonte: Eletrobist 
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O Arduino foi criado em 2005 por um grupo de 5 pesquisadores : Massimo Banzi,               

David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino e David Mellis. O objetivo era elaborar um              

dispositivo que fosse ao mesmo tempo barato, funcional e fácil de programar, sendo             

dessa forma acessível a estudantes e projetistas amadores. Além disso, foi adotado o             

conceito de hardware livre, o que significa que qualquer um pode montar, modificar,             

melhorar e personalizar o Arduino, partindo do mesmo hardware básico. Assim, foi            

criada uma placa composta por um microcontrolador Atmel, circuitos de entrada/saída e            

que pode ser facilmente conectada à um computador e programada via IDE (Integrated             

Development Environment, ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado) utilizando uma         

linguagem baseada em C/C++, sem a necessidade de equipamentos extras além de um             

cabo USB. (THOMSEN, 2018) 

Partindo dessa ideia que o arduino criou, outras empresas criaram seus próprios            

arduinos, cada um com suas características e formatos, porém todos eles com a mesma              

linguagem de programação e funções básicas. Como por exemplo: Arduino Uno que é o              

arduino mais básico, ele é muito usado por iniciantes ou O Arduino Mega que tem muito                

mais portas de saída e entrada de informação, entre vários outros modelos, cada um              

com suas vantagens e características.  (THOMSEN, 2018) 

2.4 IDE DO ARDUINO 

Até aqui mostramos o que o Arduino pode fazer, a partir de agora veremos como               

podemos realizar essa comunicação e como instruir o Arduino ao que ele precisa fazer. 

Como já dito, os Arduinos possui funcionamento semelhante ao de um pequeno            

computador capaz de interpretar entradas e controlar as saídas a fim de criar sistemas              

automáticos. Para isso, você precisa programá-lo.(MOTA, 2017) 

Programação nada mais é que falar ao controlador quais decisões devem ser            

tomadas em cada circunstância. Para isso, escrevemos um código que segue uma            

sequência lógica de tomada de decisões que leva em conta as variáveis que serão lidas               

e/ou controladas.(MOTA, 2017) 

Para programar essas placas, ou seja, ensiná-las a desempenharem a as           

funcionalidades que você deseja, basta utilizarmos a sua IDE (ambiente integrado de            

desenvolvimento), que por sua vez, é um software onde podemos escrever um código             
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em uma linguagem semelhante a C/C++, o qual, será traduzido, após a compilação, em              

um código compreensível pela nossa placa.(MOTA, 2017) 

Uma das grandes vantagens da plataforma Arduino está no seu ambiente de            

desenvolvimento, que usa uma linguagem baseada no C/C++, linguagem bem difundida,           

usando uma estrutura simples. Por isso, mesmo pessoas sem conhecimento algum em            

programação conseguem, com pouco estudo, elaborar programas rapidamente. (MOTA,         

2017) 

2.5 COMPONENTES ELETRÔNICOS 

Um componente eletrônico é todo dispositivo conectado a um circuito eletrônico           

que transmite a corrente elétrica através de um elemento condutor, semicondutor ou no             

vácuo.(CINTRA, 2018) Os componentes eletrônicos podem ser classificados em          

passivos, ativos e eletromecânicos. Entender a diferença entre eles é importante para o             

bom funcionamento do produto acabado. Isso porque a boa disposição, a qualidade do             

componente e a escolha certa serão determinantes para o desempenho da placa            

eletrônica. Componentes passivos, ativos e eletromecânicos são classificações dadas         

aos componentes de uma placa eletrônica de acordo com a função. Isso é importante              

para dispor cada um deles no local adequado e, dessa forma, proporcionar um bom              

funcionamento para o produto final. (GOUVEA, 2017) 

Figura 2: Tipos de Componentes Eletrônico 
Fonte: Mundo dos Eletrônicos 
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2.5.1 TIPOS DE COMPONENTES ELETRÔNICOS 

Existe diversos tipos de componentes eletrônicos com características e         
funcionalidades distintas.  

Componentes ativos: Como o nome diz, os componentes desse tipo são           
capazes de intervir sobre o funcionamento de outros. Os componentes ativos são            
capazes de gerar energia e exercer uma função de controle sobre uma energia adicional              
de um outro componente. Segundo o professor Newton Braga no texto “Eletrônica            
básica para mecatrônica” “os componentes ativos são aqueles que podem gerar ou            
amplificar sinais”. Ainda segundo o texto, eles podem ser divididos em dois grupos: os              
que trabalham com base em tubos de gás ou vácuo (mais antigos e não muito               
utilizados), e os em estado sólido, que trata das propriedades dos materiais            
semicondutores.(GOUVEA, 2017)  

Componentes passivos: Diferente dos componentes ativos, os componentes        
passivos não aumentam a intensidade de uma corrente ou tensão, não amplificam nem             
geram sinais. Eles têm como característica interagir com a energia do circuito,            
dissipando-a em outras formas como, por exemplo, em calor. Têm função de            
polarização, acoplamento ou desacoplamento de circuitos.(GOUVEA, 2017) 

Componentes eletromecânicos: Os componentes eletromecânicos combinam      
processos elétricos e mecânicos, utilizando-se da movimentação de partes móveis. O           
principais representantes dessa categoria são cristais, terminais, conectores e         
fusíveis.(GOUVEA, 2017) 

Podemos classificar também os componentes de acordo com o emprego da           
seguinte forma: 

Entrada de dados: São usados para fazer a interface homem-máquina. Através           
deles os usuários podem fornecer dados para o processamento do circuito. Entre eles,             
podemos relacionar os potenciômetros, os botões, os capacitores, etc.(CINTRA, 2018) 

Processamento: Realizam a lógica do circuito. Circuitos integrados, transistores         
e microcontroladores são o principais componentes dessa categoria.(CINTRA, 2018) 

Saída de dados: Exibem o resultado final do processamento. São eles: LEDs,            
Displays, etc.(CINTRA, 2018) 

Componentes de apoio: Realizam a proteção do circuito, bem como ajustar           

valores elétricos para o seu correto funcionamento. Destacam-se aqui os resistores,           

fontes de alimentação, diodos, capacitores, etc.(CINTRA, 2018) 
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Os componentes eletrônicos são essenciais para o funcionamento correto do          

circuito . São responsáveis por definir os níveis de corrente e tensão elétricas para que o                

circuito possa atingir um determinado objetivo.(FÁBIO SOUZA, 2014) 

2.6 SENSORES 

Um Sensor em Eletrônica é um dispositivo que capta e converte um fenômeno             

físico, como temperatura, umidade e luminosidade, em um sinal elétrico. Desta forma, os             

sensores fazem parte da interface entre o mundo físico e o mundo dos dispositivos              

eletrônicos, como os computadores e redes de dados.(REIS, 2018) 

Em termos básicos, um sensor é um dispositivo que faz a detecção e responde              

com eficiência a algumas entradas provenientes de um ambiente físico. Luz, calor, um             

movimento, umidade, pressão ou qualquer variável detectável em um ambiente são           

exemplos de entradas para um sensor.(SILVEIRA, 2018) 

 
Figura 3: Tipos de Sensores 

Fonte: AliExpress 
 
 

A palavra “sensor” tem a sua significância no termo “perceber”. Se você for             

procurar o termo no dicionário, encontrará que significa “um dispositivo que detecta uma             

mudança no ambiente físico e transforma isso em um sinal que pode ser medido e               

gravado”. (SILVEIRA, 2018) 

Geralmente, a saída obtida em um sensor é uma grandeza elétrica como uma             

pequena tensão, corrente ou ainda uma alteração em um valor de resistência elétrica,             
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que é enviada a um circuito eletrônico para processamento, sendo muito comum o uso              

de microcontroladores para esse fim. Existem inúmeros formatos de sensores          

disponíveis, sem que, no entanto, haja uma padronização sobre suas especificações.           

Assim, vamos encontrar uma grande quantidade de interpretações dos parâmetros          

técnicos dos sensores, o que pode até mesmo se tornar confuso.(REIS, 2018) 

2.6.1 CARACTERÍSTICAS DOS SENSORES 

Existem inúmeros tipos de sensores disponíveis atualmente, que permitem         

medições das mais variadas grandezas físicas. E esta é uma das formas mais             

tradicionais de classificá-los, de acordo com a propriedade física que o sensor é             

projetado para medir. (REIS, 2018) 

Função de Transferência: Mostra a relação funcional entre um sinal de entrada            

físico e o sinal de saída elétrico. No geral, essa relação é representada por meio de um                 

gráfico que mostra o relacionamento entre os sinais de entrada e saída, permitindo             

descrever as características de um sensor.(REIS, 2018) 

Sensibilidade: Definimos a sensibilidade de um sensor com a relação entre o            

sinal de entrada físico e o sinal de saída elétrico. É a razão entre uma pequena variação                 

no sinal elétrico para uma pequena variação em um sinal físico. Assim, é derivada a               

partir da função de transferência em relação ao sinal de entrada. Por exemplo, podemos              

falar em volts/Celsius, ou milivolts/decibel, significando a variação em volts na saída do             

sensor em relação à variação da temperatura em Celsius, ou ainda a variação em              

milivolts em relação à variação da entrada em decibéis, respectivamente. Dizemos que            

um sensor possui alta sensibilidade quando uma pequena variação na entrada resulta            

em uma variação grande de tensão elétrica na saída do sensor.(REIS, 2018) 

Faixa Dinâmica: Trata-se da faixa de valores do sinal de entrada que podem ser              

convertidos em sinais elétricos pelo sensor. Sinais de entrada fora desta faixa ainda             

podem ser convertidos em sinais elétricos, porém podem resultar em valores de leitura             

muito imprecisos, e assim, inaceitáveis. No geral, as características do sensor descritas            

no datasheet se aplicam apenas aos valores de entrada contidos dentro da faixa             

dinâmica informada. Por exemplo, um microfone pode ter uma faixa dinâmica de 100 Hz              
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a 2000 Hz, significando que os valores de tensão gerados na saída somente são              

aceitáveis e utilizáveis caso a frequência sonora captada pelo dispositivo esteja no            

intervalo entre esses dois valores.(REIS, 2018) 

Incerteza ou Precisão: Define o maior valor de erro esperado entre um sinal de              

saída ideal e o sinal real, obtido. Por exemplo, podemos ter um sensor de temperatura               

cuja incerteza é de 5%. Neste caso, o sensor é mais preciso do que outro cujo valor de                  

incerteza é de 10%.(REIS, 2018) 

Histerese: Alguns sensores não fornecem em sua saída o mesmo valor de saída             

quando o sinal de entrada se desloca para cima e para baixo (aumenta e diminui). A                

largura do erro esperado em termos do valor medido é definido como histerese, que              

pode ser medida em valor absoluto ou percentual.(REIS, 2018) 

Linearidade (ou ainda Não-Linearidade): Trata-se do valor máximo de desvio          

de uma função de transferência linear na faixa dinâmica especificada. Pode ser medida             

por vários métodos diferentes, e mostra com o sensor se comporta em relação a um               

sensor de saída ideal.(REIS, 2018) 

Ruído: O ruído é um sinal espúrio produzido pelo sensor em sua saída, em              

adição ao sinal elétrico derivado da medida realizada. Se o ruído for muito elevado, ele               

pode limitar a performance do sistema baseado no sensor, em alguns casos até             

impedindo que seja realizada uma leitura correta do valor físico medido. No geral, o              

ruído produzido é uma distribuição de ruído branco, ou seja, cuja densidade de ruído              

espectral é a mesma em todas as frequências (combinação de todas as            

frequências).(REIS, 2018) 

Resolução: Definimos resolução em um sensor com sendo a menor flutuação do            

sinal de entrada detectável. No geral, as flutuações (variações) do sinal de entrada são              

fenômenos que variam com o tempo, e desta forma existe uma relação entre o intervalo               

de tempo da flutuação e a amplitude mínima detectável. Em termos mais simples, a              

resolução diz respeito à capacidade do sensor de detectar uma mudança no sinal de              

entrada em um intervalo de tempo específico. Por exemplo, um sensor X pode detectar              
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variações no sinal de entrada a cada 20ms, ou seja, 50 medições por segundo,              

enquanto um sensor Y, a cada 10ms, equivalente a 100 medições por segundo. Neste              

caso, o sensor Y possui maior resolução, pois é capaz de detectar mais amostras de               

sinal em um mesmo intervalo de tempo.(REIS, 2018) 

Temperatura de Operação: Trata-se de uma faixa de temperaturas na qual se            

pode garantir que o sensor irá operar como esperado, de acordo com suas outras              

características. Usar o sensor em um ambiente cuja temperatura está fora desta faixa             

pode ocasionar problemas que vão desde leituras incorretas até a inutilização do            

dispositivo.(REIS, 2018) 

Níveis de Saída: Os níveis de saída se referem aos valores de tensão gerados              

na saída do sensor. Podem ser níveis contínuos, variando diretamente com a medida             

física em sua entrada, ou ainda nível discreto, por exemplo apresentando um nível de              

tensão alto para uma condição de entrada e outro nível baixo para uma condição              

diferente de entrada (sensor de disparo).(REIS, 2018) 

2.7 SHIELDS E MÓDULOS 

As Shields são placas que estendem a capacidade de Hardware do Arduino.            

Quando essas placas são acopladas ao Arduino, elas fazem com que ele seja capaz de               

executar funções que sozinho ele não seria capaz. Um exemplo de Shield que é              

bastante utilizado em projetos é o Shield Ethernet, cuja função é permitir que a pessoa               

tenha acesso à rede (Ethernet ou Internet) através da conexão de um cabo entre o               

Shield e o roteador. Existem vários tipos de Shields, então pode ter certeza que sempre               

haverá um que se adeque às suas necessidades.(OLIVEIRA, 2016) 

Os módulos são pequenas placas – que contém sensores, resistores, capacitores           

ou leds, que são utilizadas para determinadas funções quando utilizada junto ao            

Arduino.(OLIVEIRA, 2016) 

3. DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou números que           

revelam o Perfil dos Idosos no País que apontam Recife como a terceira capital              
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brasileira em percentual de idosos, que representam 9,4% da população recifense. A            

capital pernambucana está atrás somente do Rio de Janeiro e Porto Alegre. No estado              

de Pernambuco, dos 7,9 milhões de habitantes, 8,9% têm 60 anos ou mais.IBGE (2010) 

3.1 RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

O meio de aplicação para essa pesquisa, será voltada para o cotidiano de             

pessoas que estão na terceira idade, a fim de não apenas facilitar a vida dessas               

pessoas mas também tornar o que é chamado de “sobre vida”, algo mais cômodo, como               

foco principal, foi utilizado para a entrevista idosos a partir de 65 anos, residentes do               

bairro do Recife, capital do estado de Pernambuco, de acordo com o censo do IBGE,               

realizado em 2010, o número de homens entre 65 e 89 anos, era em torno 42,536,                

ocupando uma média de 2,8% da população, o número de mulheres na mesma faixa              

etária era de 78,095, ocupando uma média de 5,1% da população, e juntos 120,631 e               

uma média de 7,9% da população, conforme mostrado no gráfico 1 que pode ser              

encontrado no próprio portal do IBGE. 

Gráfico 1: Distribuição da População brasileira 
Fonte: IBGE (2010) 
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3.1.1 PROCESSO DE LEVANTAMENTO DE DADOS 

O Processo de coleta de dados durou uma semana, foi realizada nos bairros de              

Boa Viagem, Casa Forte, Jd. Jordão e Ipsep, através de enquetes em redes sociais              

como instagram, questionário com familiares e familiares de amigos e com pessoas do             

prédio, a pesquisa foi realizada com 65 pessoas juntando ambos os sexos, as perguntas              

foca em 5 pontos importantes para a elaboração do projeto, foram eles: 

● Problemas de Locomoção; 

● Doenças Crônicas; 

● Problemas Cardíacos; 

● Doenças Degenerativas; 

● Dificuldades do Dia a Dia. 

3.1.2 ILUSTRAÇÃO DOS PROBLEMAS 

O trabalho propõe um projeto de uma residência que se adapte às necessidades             

de seus residentes, criando uma relação de cooperação, auxiliando não só nas tarefas             

simples de rotina, mas no dia a dia como um todo, automatizando o que é repetitivo e                 

auxiliando nas demais atividades. Podemos classificar como rotina, tarefas como:          

acender ou apagar das luzes, abrir fechaduras de portas, abertura de garagem, controle             

de aparelho de som, televisão entre outros, tarefas como essa que podem ser julgadas              

como simples ou até de esforço insignificante, forma os assuntos mais comuns entre             

todos os entrevistados, para pessoas da terceira idade, a rotina de precisa se locomover              

para realizar essas simples atividades, podem ser cansativas ou até mesmo difíceis de             

serem executadas, dependendo da condição em que se encontra a pessoa. 

De todos os dados coletados, algumas dificuldades se mostraram bem          

pertinentes entre todos, como por exemplo, acessibilidade ao banheiro, camas          

reguláveis e luzes ativadas por sensor de presença, separamos as principais           

necessidades e as mais comuns entre os entrevistados, para verificar onde estão as             

reclamações mais frequentes, filtramos os dados e montamos um gráfico para ilustrar o             

panorama atual e sabermos onde iremos atuar de forma mais efetiva, abaixo o gráfico 2               

apresenta de forma ilustrativa esses dados. 
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Gráfico 2: Principais Problemas 
Fonte: Autoria Própria 

3.2 SIMULAÇÃO 

Algumas ideias bem simples sobre domótica já nos foram mostradas no decorrer            

da vida, e muitas vezes nem reparamos, como as esteiras de alguns supermercados ou              

aeroportos que usamos para se locomover, escadas rolantes e as portas dos shoppings             

que se abrem ao chegar perto ou até ideias mais futuristas como conversar com a casa                

e até mesmo comida sendo feita por equipamentos automáticos ou até mesmo por robôs              

humanóides, podemos ver exemplos sendo apresentado através da ficção em obras           

como “Os Jetsons”, a trilogia “De volta para o Futuro”, a saga “Star Trek”, assim como                

outras obras que vislumbravam um futuro do qual a cada dia a umidade vai se               

aproximando. 

A domótica trás consigo não só a possibilidade de se viver como a ficção, de uma                

maneira cômoda e aos olhos errado, possa ser vista como uma maneira preguiçosa de              

se viver, mas também trás a possibilidade não só de facilitar mas também melhorar a               

vida de pessoas portadoras de necessidades especiais, idosos ou pessoas com           

problemas de locomoção. 

Uma casa totalmente interativa é um conceito que faz com que as casas deixem               

de ser construções firmes e sem vida e passem a agir em função de apoio aos seus                 

residentes. 
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3.3 PLANTA DA CASA 

A domótica é a prática de automatizar processos domésticos, porém a estrutura            

de cada casa é diferente, em domótica, a arquitetura da casa é parte essencial no seu                

projeto, pois é em cima dela que todas as ideias e projetos serão construídas a partir                

dela, deve-se analisar toda a estrutura para poder tirar o melhor proveito do que a               

Domótica pode oferecer. A casa está projetada da seguinte forma, 7 ambientes divididos             

em 2 quartos, 1 cozinha, 1 banheiro, 1 sala , 1 Área de de serviços e garagem. A figura                   

4 está ilustrando a planta. 

 

 
Figura 4: Planta Original da Casa 

Fonte: Autoria Própria 
 

3.4 DESCRIÇÃO DO TRABALHO 

Visando melhorar aspectos como conforto, segurança e saúde, e tendo como           

base os entrevistados, foi planejado 5 etapas que consistem em comunicação,           

iluminação, segurança, tomadas inteligentes e painel de medicações, para atender as           

necessidades do público-alvo. Nesses tópicos estão descritos matérias para seu          

funcionamento, os custos médios dos equipamento e a distribuição dos equipamentos           

pelo ambiente. Lembrando que podem ser implementadas várias soluções em vez de            

uma única solução. Este sistema tem a ideia de proporcionar uma melhor qualidade de              

vida aos idosos moradores da casa. 
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3.4.1 COMUNICAÇÃO  

Em toda automação da casa pode-se ser usado o sistema de cabeamento            

estruturado. 

A comunicação entre os componentes eletrônicos e sensores com o arduino, será            

feita por meio de cabos de rede (patch cord), pois com ele é possível uma melhor                

organização, melhor identificação, pois tem várias cores e cada cabo possui mais 8             

cabos internos de cores diferentes, a facilidade para encontrar e o custo baixo. 

    Figura 5: Cabo Patch Cord 
   Fonte: Oficina da Net 

 

3.4.2 ILUMINAÇÃO 

A iluminação é uma das funções mais elegantes e atrativas para o interior de uma               

casa automática. A iluminação será de forma inteligente por meio de sensores como:             

presença e de som, porém, também terá interruptores manuais. As lâmpadas           

automáticas serão definidas como:  

TIPO 1: Lâmpadas acionadas pelo som. 

TIPO 2: Lâmpadas acionadas pela presença. 

Figura 6: Lâmpadas Tipo 1 Figura 7: Lâmpadas Tipo 2  
   Fonte: FelipeFlop       Fonte: Blog do Baú 
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As lâmpadas de LEDs são bastante visadas em vista de que são muito luminosas              

e seu consumo de energia é muito baixo comparado com outras lâmpadas. 

3.4.3 SEGURANÇA 

Os equipamentos voltados para a segurança da casa são importantes elementos           

que servem para proteger o residente sobre diversos riscos que podem colocar em             

perigo sua integridade física e psicológica. Para isso, pode-se utilizar sensores e            

dispositivos que evitam esses riscos, como: Sensor de incêndio/gás, Fechadura          

eletrônica, sensor de arrombamento e câmeras.  

Será enviado mensagens de forma automática caso algum dos equipamentos          

detectar invasão, com exceção das câmeras IP, essas serão controladas a distância por             

meio de aplicativo.  

 
Figura 8:Sistema de Alarme 
     Fonte: Circuito Maker 

 

3.4.4 TOMADAS INTELIGENTES 

As tomadas inteligentes serão responsáveis por controle de equipamentos como          

que não há necessidade de mudança de local, como: Televisão, abajur, Ventiladores            

entre outros. As tomadas inteligentes irão funcionar por sensores sonoros. 
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Figura 9: Tomadas Automática 
             Fonte: Scoop.it  

 

3.4.5 PAINEL DE MEDICAÇÕES 

Trata-se de um painel controlado pelo arduino para controle de medicações, onde            

o mesmo é composto relógio próprio, assim que chegar a hora de tomar determinada              

medicação, um Buzzer será acionado, para desligar o buzzer, é necessário pressionar            

um botão no painel, e um display de LCD exibirá o nome do medicamento a ser tomado.                 

Assim fazer o uso correto das medicações no horário correto.  
 

Figura 10: Painel de Medicações 
Fonte: Gustmees Wordpress (2019) 

 
 

 

A tabela 1 descreve com mais detalhes sobre cada ambiente e sobre as             

alterações previstas para o andamento do projeto. 
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 Área  Detalhes do Ambiente  Projeto de Melhorias 

 
 

  
Sala 

 

É um ambiente com 15 M por 8,4 M, 
nele temos 1 Televisão e 1 Sofá 

 Luz Automática 2 Uni 
Tomada Inteligente 2 Uni 
Sensor de Presença 1 Uni 
Sensor de Incêndio 1 Uni 

Sensor de Arrombamento 1 Uni 
Fechadura Eletrônica 1 Uni 

Sensor de Temperatura 1 Uni 

  
 
 

Cozinha 
 

  
 

É um ambiente com 15 M por 10,4 M, 
nele temos 1 Pia, 1 Mesa, 1 Geladeira, 

1 Fogão e 1 Armário 
 

 Luz Automática 2 Uni 
Tomada Inteligente 2 Uni 
Sensor de Presença 1 Uni 
Sensor de Incêndio 1 Uni 

Sensor de Arrombamento 1 Uni 
Interfone 1 Uni 

Painel de Medicação 1 Uni 
Câmera IP 1 Uni (Área externa) 

 
 Quarto 1 
(Principal) 

 

 É um ambiente com 13,5 M por 10,4 
M, nele temos 1 Cama de Casal, 1 

Guarda-roupas 

Luz Automática 1 Uni 
Tomada Inteligente 1 Uni 

Sensor de Arrombamento 1 Uni 
Sensor de Temperatura 1 Uni 

 
 Quarto 2 

(Visita) 

É um ambiente com 11 M por 10,4 M, 
nele temos 1 Cama de Casal e 1 

Guarda-roupas 

 Luz Automática 1 Uni 
Tomadas Inteligentes 1 Uni 

Sensor de Arrombamento 1 Uni 
Sensor de Temperatura 1 Uni 

 
 Banheiro 

 É um ambiente com 13,5 M por 5,2 M, 
nele temos 1 Lavatório para as mãos, 
1 Bacia Sanitária e Box com Chuveiro  

Luz  Automática 1 Uni 
Sensor de Presença 1 Uni 

 Área de 
Serviços 

 

 É um ambiente com 11 M por 5,2 M, 
nele temos 1 Máquina de Lavar 

Roupas 

 Luz Automática 1 Uni 
Tomadas Arrombamento 1 Uni 

 
Garagem 

 

 
 É um ambiente com 13,5 M por 18,8 

M, nele temos 1 Carro 
 

 Luzes Automáticas 1 Uni 
Câmera IP 1 Uni (Área Externa) 
Sensor de Arrombamento 1 Uni 

Fechadura Eletrônica 1 Uni 

 
 Corredor 

 

 
É um ambiente com 24,5 M por 3,2 M 

 

 Luz Automática 1 Uni 
Sensor de Presença 1 Uni 

Interfone 1 Uni 
Sensor de Incêndio 1 Uni 

 Janelas 
 

 Janelas em Geral 
 

 Sensor de Arrombamento na Janela 
1 Uni 
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Extras 

equipamentos em geral que não foram 
listados anteriormente 

Arduino Mega 2 Uni 
Cabo (patch cord) 40 Metros 
Calha de Plastico 100 Metros 

Tabela 1: Tabela de Melhorias 
Fonte: Autoria Própria 

 
 

A tabela 2 contém o levantamento do total de gastos necessários para o             

andamento do projeto, assim o custo final pode ser maior ou menor do que o proposto                

abaixo. Em pesquisa pela internet, procuramos os matérias usados no projeto,           

descrevemos em uma tabela de forma separada por setor, compostos por: Iluminação            

Inteligente, Segurança Inteligente, Painel de Medicações e Outros. 

Não estamos levando em conta tarifas externas como por exemplo: frete ou             

impostos de importação, tendo em vista que tudo que estamos utilizando pode ser             

encontrado em lojas de eletrônicos.  

 

 

Média de Preços de Material 

Função Material Valor de mercado Unidades Valor Total 

Iluminação Inteligente 

Lâmpadas 
Tipo 1 

Sensor de Som R$12,00 4 R$48,00 

Módulo Relé R$10,00 4 R$40,00 

 
Lâmpada Tipo 

2 

Sensor de 
Presença 

R$12,00 4 R$48,00 

Módulo Relé R$10,00 4 R$40,00 

Segurança Inteligente 

 
 
 

Sensores de 
Segurança 

Sensor de 
Incêndio 

R$20,00 3 R$60,00 

Sensor de 
Presença 
(invasão) 

 
R$12,00 

 
7 

 
R$84,00 
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Sensor Infra 
vermelho 

R$10,00 1 R$10,00 

 
 

Alarme 
 

Botão chave 
gangorrinha 

R$8,00 2 R$16,00 

Módulo Relé R$10,00 2 R$20,00 

Sirene de Alarme R$15,00 1 R$15,00 

 
 
 

Segurança 
das Portas 

Fechadura 
Eletrônica 

R$100,00 1 R$100,00 

Câmera IP R$120,00 2 R$240,00 

Kit RFID R$25,00 1 R$25,00 

Motor de portão 
de garagem 

R$350,00 1 R$350,00 

Painel de Medicações 

 
 

Painel 

Display LCD 16X2 R$20,00 1 R$20,00 

Buzzer R$5,00 1 R$5,00 

push button R$0,50 1 R$0,50 

Outros 

Central de 
comando 

Arduino Mega R$60,00 3 R$180,00 

Cabo de 
Comunicação 

Patch Cord 50 
Metros 

R$45,00 1 $45,00 

Canaleta Canaleta Plástica 
20mm X 2m 

R$12,00 10 R$120,00 

Total de Gastos R$1466,50 

Tabela 2: Tabela de Custos  
Fonte: Autoria Própria 

 
 

Não existe regras ou padrões para ser posicionar os equipamentos, mas por            

lógica, lâmpadas, sensores entre outros precisam estar em certas posições para um            
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bom funcionamento. Sabendo-se de todos as alterações que foram planejadas para os            

moradores da casa, a figura 11 ilustra como ficará distribuídos cada equipamento. 

 

 
Figura 11: Planta Final da Casa 

Fonte: Autoria Própria 
 

A domótica nos trás o que há de mais novo na automação residencial, ela pode               

nos oferece o controle sobre uma residência totalmente interativa, onde podemos ter            

todo o controle através dos smartphones, tablets ou até mesmo de gestos ou fala, tais               

condições que antigamente só nos era permitido sonhar. 

Trabalhar com domótica é sempre pensando em algo novo que se possa criar,             

seja um projeto de uma nova forma de regar plantas, a um projeto que visa uma babá                 

eletrônica ou outras inúmeras. Sempre inovando o mercado de equipamentos, que inova            

as várias ideias que temos ou passamos a ter. 

4. RESULTADOS DA PESQUISA 

Em pesquisa com o público idoso, apresentamos o projeto de uma casa            

automatica de forma simplificada, visando demonstrar os benefícios que ela pode           

proporcionar. 

Foram entrevistadas 20 pessoas que atendem o requisito de idade de 65 anos ou              

mais, foi constatado que as mudanças sugeridas atendem os requisitos básicos do dia a              

dia dos entrevistados, assim, comprovando que o projeto está cumprindo o papel de             

auxiliar nas necessidades do público-alvo, podendo ter alterações significativas para          

atender melhor a cada pessoa nos seus afazeres domésticos. 
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Um fato interessante é que em 100% das entrevistas, os voluntários afirmaram             

que aplicaria essa tecnologia caso tenham acesso a ela. Isso mostra que não houve              

rejeição da domótica. Segue abaixo um gráfico com os resultados da pesquisa de             

campo. 

Gráfico 3: Percentual de  Quantidades de Pessoas  
Fonte: Autoria Própria 

 

5. CONCLUSÃO 

Esse projeto tem como finalidade, apresentar conceitos e bases teóricas de um            

amplo campo da tecnologia que vem crescendo cada vez mais. A onde apresentamos             

ferramentas e técnicas para que o uso em conjunto possa trazer uma melhor qualidade              

de vida ao público-alvo do projeto. 

Desenvolvemos uma simulação de sistema de automação residencial de baixo          

custo, com a capacidade de tomar decisões automáticas através da leitura de sensores             

como os sensores de presença, som ou do acionamento de cargas elétricas como as              

travas elétricas das portas por exemplo. Deste modo, é possível aumentar a segurança,             

comodidade, o conforto e o grau de acessibilidade a pessoas idosas. 

Concluímos neste trabalho que é possível obter um maior conforto e segurança a             

uma residência, sem custos elevados e sem contratos com empresas, apenas usando            

equipamentos simples, baratos e que são fáceis de encontrar no mercado como os que              

utilizamos. 
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Conclui-se também que projetos de habitações autônomas podem ser usadas          

para melhorar a qualidade de vida de pessoas de baixa renda. Demonstramos que essa              

tecnologia pode ser muito útil para idosos, sendo uma tecnologia que também pode ser              

voltada para inúmeros grupos da sociedade atual. 

Fazendo uso da domótica sabiamente, pode-se criar inúmeras possibilidades         

tanto de forma individual como por exemplo: um rega automática para plantas ou um              

alimentador automático para seu animal de estimação ou em conjunto como estruturas            

para casas ou prédios. 

Este trabalho visa também o auxílio para trabalhos futuros que tenham tema            

relacionado com este, pode-se sugerir as seguintes propostas: Investigar a possibilidade           

de união de diversos tipos de sistemas de automação em um único projeto, avaliando o               

custo benefício; Estender a proposta do projeto para outros grupos de pessoas que             

também possam se beneficiar com o projeto, como deficientes físicos, deficientes           

visuais, auditivos e outros; Pesquisar como inserir IA (Inteligência Artificial) para melhor            

funcionamento do projeto; Propor outros equipamentos e dispositivos que possam ser           

usados no ambiente, sendo eles utilizados para cada situação que o projeto estiver             

precisando; Propor um projeto de automação residencial para casas que tenham           

configurações diferentes, como casas com dois andares, com jardim, casas rurais e etc. 

A domótica faz uso dos recursos tecnológicos atuais para oferecer todo o conforto             

possível que uma smart house pode oferecer, isso faz com que nos imaginamos: “Como              

será daqui a 10 ou 20 anos?”, afinal uma casa que pode não só se adaptar ao seu                  

morador, como também facilitar a sua vida, é algo que de fato nos aguça até onde                

podemos chegar. 
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