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Resumo: A proposta desta pesquisa é desenvolver um estudo teórico, com a intenção de confirmar a importância, 

da relação e das influências da domótica e a relevância em projetos de design de interiores residenciais, 

abordando o uso e as perspectivas acerca do conforto ambiental (lumínico, acústico e térmico) e da eficiência 

energética, considerando trabalhos desenvolvidos por profissionais da área que demonstram a utilização de 

tecnologias para criação de cenários, sistema de segurança, acessibilidade e eficiência energética residencial. 

Tem como objetivo principal, demonstrar a importância e uso da domótica em projeto de interiores residenciais, 

considerando as teorias relacionadas aos estudos a partir dos temas conforto ambiental e acessibilidade, assim 

como aplicações da sustentabilidade através da automação residencial, ou seja, a eficiência energética. Na 

compreensão dos procedimentos metodológicos que direcionam a elaboração desta pesquisa, são relacionadas 

seis etapas: levantamento bibliográfico; levantamento documental; levantamento de campo; análise e discussão 

dos dados coletados; aplicabilidade da domótica em projetos de interiores residenciais; e, composição da 

documentação escrita. Os resultados obtidos a partir do desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso, 

sejam a partir das abordagens descritivas, assim como das abordagens de campo, demostram a importância da 

domótica para o ambiente interior. A pesquisa ainda contribui para novas abordagens da automação residencial 

considerando as tecnologias estudadas, criando diversas possibilidades de uso da automação para a área do 

design de interiores. 

 

Palavras Chave: Domótica, Casas Inteligentes, Conforto ambiental, Eficiência energética, Sustentabilidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) busca desenvolver um estudo teórico demonstrando os 

aspectos acerca da importância da aplicação da domótica para projetos de interiores residenciais. Neste capítulo 

será delimitado o tema, o problema proposto, bem como, a justificativa e a relevância da pesquisa, concluindo com 

a demarcação dos objetivos, geral e específicos. 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Nos dias atuais as pessoas estão cercadas por tecnologias ligadas via rede de internet, que os mantem 

conectados à diversos lugares e equipamentos da casa, do trabalho ou de ambientes acadêmicos. Além de diminuir 

a distância dos amigos e familiares, as tecnologias criam diversas possibilidades de uso e permitem um maior 

controle das atividades do dia a dia, pois ao mesmo tempo que conectam os seres humanos ao trabalho e lazer, 

também propiciam o desligamento de certas atividades para criar um cenário de descanso e relaxamento. 



Observa-se que nas residências brasileiras vêm crescendo o uso das tecnologias de automação residencial, 

mais conhecida como domótica, que advém da junção das palavras “domus”, que tem significado de casa ou 

habitação, e “robótica”, que diz respeito à ação de automatizar itens do lar, de forma que ações sejam realizadas de 

forma automatizada sem o auxílio direto do usuário da habitação. 

A escolha por casas inteligentes, as comumente citadas Smart Houses, pode ser alcançada através da 

internet das coisas (IoT)1, este tipo de habitação vem tornando-se crescente, percebida como uma tendência 

mundial, devido ao conforto e ao auxílio tecnológico que tais funções trazem para usuários. Nesta perspectiva, no 

lar em que há essa tecnologia, tem-se um ambiente mais acolhedor que permite a criação de diferentes cenários, 

onde cada mudança se adequa ao estado de espirito do usuário, ou situações cotidianas, colaborando para que 

indivíduos busquem o domicílio como um refúgio ou reclusão da vida intensa, do dia a dia do trabalho, ou mesmo, 

da vida acadêmica. 

Diante do exposto, devido a um curto período de tempo dos indivíduos em seus lares, onde os momentos 

de descanso ou lazer precisam ser potencializados, torna-se necessário auxílio das tecnologias para facilitar o 

acesso a tais momentos, nesse sentido, vislumbra-se ainda, a importância de agregar a temática em estudo os 

conhecimentos de conforto ambiental lumínico, térmico e acústico, adequando a atmosfera do espaço interior ao 

gosto pessoal de cada usuário, seja através de algo que traga alívio emocional ou mental, ou mesmo algo que 

auxilia no estado de relaxamento físico. 

A automação residencial, além das intervenções citadas, pode trazer eficiência energética e melhor 

desempenho produtivo em uma residência, neste sentido pode-se citar o selo Programa Nacional de Conservação de 

Energia Elétrica (Procel), que informa as pessoas sobre o nível de economia e eficiência dos eletrodomésticos e 

eletroportáteis, permitindo uma melhor escolha dos equipamentos para a necessidade de uso de cada indivíduo ou 

família. Essas escolhas, ainda permitem a geração de economia e uma maior sustentabilidade dos recursos naturais 

do planeta. A eficiência energética traz mais sustentabilidade aos projetos de interiores residenciais e aos projetos 

elétricos, hidráulicos e de gás, pois com determinados equipamentos, hábitos pré-estabelecidos pela automação 

possibilita controlar a potência de iluminação e saída de água ou gás, ou ajustes nos equipamentos de temperatura, 

tem-se, assim, uma grande redução nas despesas e desperdícios devido ao esquecimento de equipamentos ligados 

ou acionados, pois o sistema permite a programação de horários, rotinas ou hábitos, cenários específicos ao uso de 

cada usuário, conquistando assim a eficiência e redução no uso desses equipamentos e consequentemente, dos 

recursos ambientais. 

Outro aspecto relevante da automação, é poder contribuir com a acessibilidade, focando nas necessidades 

específicas de cada Pessoa com Deficiência (PcD), pois apesar da existência de Normatização para a acessibilidade 

em ambientes construídos, a automação pode contribuir de forma específica, considerando as limitações impostas 

para uso do ambiente, facilitando a usabilidade de forma confortável e segura, buscando a adequação no uso do 

espaço com mais autonomia através do uso de tecnologias acionadas por aparelhos inteligentes sejam eles 

smartphones, tablets ou assistentes de voz. 

Diante do exposto, este trabalho está focado na elaboração de uma pesquisa teórica, que visa o 

reconhecimento da importância, da relação e das influências da domótica em projetos de design de interiores 

residenciais. E propõe-se responder à questão: Como o uso da automação residencial por profissionais da 

construção civil pode contribuir para, um maior conforto com menor gasto de energia, e maior 

acessibilidade, a partir de estudos relacionados ao conforto ambiental e a eficiência energética? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

É inevitável o crescimento do uso de tecnologias na vida cotidiana, e vem ganhando mais espaço e 

avançando em todos os seguimentos, é algo que torna a vida das pessoas mais prática, ágil e fácil, dependendo do 

uso consciente e objetivo a que se propõe, este contexto também ganha força na construção civil por meio da 

automação residencial, a Associação Brasileira de Automação Residencial e Predial (Aureside) é a associação que 

regulamenta, pesquisa, estrutura e capacita integradores e empresas do ramo em ambiente nacional, já consolidada 

a mais de 20 anos no mercado de automação residencial no Brasil, sempre busca tornar a automação conhecida e 

bem estabelecida, buscando projeções de crescimento em meio nacional. 

A Domótica, como é chamada, garante mais praticidade, conforto, segurança e comodidade na agilidade do 

uso de utilitários do dia a dia que compõem a casa, com isso pode gerar mais valor agregado ao preço do imóvel, 

muitas empresas nacionais especializadas ainda trabalham com meios para automação de custos elevados, mas 

empresas nacionais como a Positivo Informática, Intelbras e Multilaser, tem criado meios e produtos para trazer 

uma diminuição nos custos de automações básicas, a cada dia existem mais possibilidades e equipamentos sendo 

estudados e criados por diversas empresas. 

 
1 Internet das Coisas (IoT): Internet of Things é o termo que se usa para definir a conexão on-line de itens ou objetos comuns 

do cotidiano ao mundo digital, e a ligação deles com a rede de internet. (SCHULTZ, 2020). 



Prudente (2013), em relação à automação residencial, indica que “No Brasil, segundo a Aureside 

(Associação Brasileira de Automação Residencial e Predial), estima-se um potencial de 2 milhões de residências 

apenas para o Estado de São Paulo e faturamento de US$ 10 milhões em 2004.”. A domótica tem se consolidado no 

mercado imobiliário e se tornado cada vez mais comum. Grandes empresas de pesquisa de mercado mundial como 

a Zion Research Analysis estimavam desde 2015 um grande crescimento até 2020 no mercado global de 

automação. A Figura 1 mostra o referido crescimento, entre 2014 e 2020, de 16 milhões, que se propunha a atingir 

21 milhões de dólares em 2020. 
Figura 1 - Mercado global de Automação Residencial entre 2014 e 2020. 

 
Fonte: Zion (2015). 

 

Dados divulgados pela Aureside (2016), apontam que o mercado global de automação tem projeção de 

crescimento anual de 11,36% entre 2014 e 2020. Prudente (2013), afirma que “Apesar de os conceitos de 

Automação Residencial, ou ainda Ambientes Inteligentes, apresentarem-se como futuristas, o potencial é enorme. 

Nos Estados Unidos são aproximadamente 5 milhões de residências automatizadas e um mercado de US$ 1,6 

bilhão em 1998 a US$ 3,2 bilhões em 2020.”. A Aureside estimava que no final de 2016, no Brasil, 300 mil casas 

já possuem automação, de um total de 60 milhões, porém, com o potencial atual para fornecimento de 

equipamentos para 1,8 milhão de casas em 2020. 
Figura 2 - Participação de casas inteligentes para os próximos anos. 

 
Fonte: Aureside (2021). 

 
Ainda segundo a Aureside (2020), “Projeções de participação das casas inteligentes para os próximos anos 

nos diversos nichos de mercado da automação” como exposto na Figura 2, “baseados nestes números entre 2021 a 

2025, o mercado de casas inteligentes deve crescer 178%, neste mesmo período a projeção do PIB no Brasil é de 

18%”, dados vistos na Figura 3, “[...] já em 2021 o estudo aponta uma possibilidade de até 2,5 milhões de casas 

com algum tipo de automação, levantamentos da Aureside mostram que tem-se hoje no Brasil no máximo 2.500 

empresas devidamente capacitadas e atuantes para atender a demanda desses tipos de projetos.”. 



Figura 3 - Dados do Produto Interno Bruto (PIB) e crescimento do mercado da automação. 

 
Fonte: Aureside (2021). 

 

Desta forma, a seguir algumas constatações gerais, de dados da Aureside (2020): 

• O mercado brasileiro deve gerar um faturamento de US$ 1,1 bilhão em 2020 (segundo o relatório 

já foram atualizados os efeitos do COVID-19); 

• Com uma projeção de taxa média composta de crescimento em torno de 22% ao ano devemos 

atingir a cifra de US$ 3,1 bilhões em 2025; 

• Entre os seis setores acima listados na Figura 2, o número de residências que contam com algum 

tipo de sistema automatizado atualmente varia de 1,2 a 2,2 milhões. Interessante notar que no 

mesmo levantamento esta posição em 2017 oscilava entre 0,2 e 0,4 milhões, ou seja, muito 

equivalente com as 300 mil residências do estudo da época; 

• No momento, o mercado de casas inteligentes no Brasil ocupa o 11º lugar em termos mundiais. Os 

líderes disparados são os Estados Unidos e a China, ambos com projeções próximas dos US$ 25 

bilhões em 2020 mostrado na Figura 4. 
Figura 4 - Posição do Brasil no mercado de casas inteligentes (mundial). 

 
Fonte: Aureside (2020). 

 

Como informa a IHS (2016) “Relatório lançado mundialmente pela empresa de pesquisa de mercado IHS 

Markit mostra projeções importantes dos números desta evolução. O gráfico abaixo pode ser utilizado para esta 

comparação, mostrando números de 2015 e suas respectivas projeções até 2020 [...]", conforme Figura 5. 



Figura 5 - Progresso do mercado mundial de Automação Residencial. 

 
Fonte: IHS Markit (2016). 

 
Como bem nos assegura a plataforma Conectar (2015) “Novos dados da Juniper Research sugerem que as 

vendas de equipamentos de automação autônomos vão ultrapassar U$ 300 milhões em 2020. No contexto atual isto 

representa um crescimento de 1.000 por cento da atual base instalada de 28 milhões de unidades.”, os dados 

fornecidos pelos pesquisadores conferem a este aumento um enfoque mais amplo do acesso aos dispositivos, preços 

mais acessíveis e uma boa compreensão dessas novas tecnologias, como condições que incentivam a sua aceitação, 

e estão entre esses produtos mais procurados exemplificados na Figura 6 sobre tecnologias de interesse e 

conhecimento do público. 
Figura 6 - Top 15 dos produtos de interesse da população brasileira. 

 
Fonte: Aureside (2019). 

 

A presente pesquisa apresenta um nível de dificuldade relevante, mas ao mesmo tempo instigador, porque 

se propõe a discutir e demonstrar a relevância da domótica para que possa ser avaliado o uso por acadêmicos ou 

profissionais que trabalhem em ambientes de interiores residenciais como arquitetos, designers de interiores, 

engenheiros elétricos e técnicos em eletrônica, considerando as abordagens do conforto ambiental sendo eles 

lumínico, acústico e térmico, assim como da acessibilidade, e da eficiência energética. 

Outro aspecto proeminente deste estudo recai na intenção de apoiar o uso da domótica nos projetos de 

interiores residenciais devido a sua importância, também pelos avanços atuais das tecnologias integradas à casa, 

segundo a revista Habitus Brasil (2017) “No futuro, as pessoas usarão seus telefones para automatizar as mais 

diversas funções, permitindo economizar energia ou melhorar o conforto e a convivência.”. Essa procura pelo 



conforto ambiental daqueles que buscam amoldar-se de maneira satisfatória através da tecnologia empregada ao 

espaço construído, cria a necessidade de uma melhor otimização dos eletrônicos através da automação, para que 

acarrete numa melhoria e agilidade no controle e personalização das necessidades básicas de conforto em uma 

habitação, gerando condições de comodidade e estéticas necessárias ao bem-estar mental. 

Por conseguinte, esta pesquisa é de grande importância para o Curso Superior de Tecnologia em Design de 

Interiores (CSTDI), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), pois agregará a 

futuros projetos, ou mesmo ao ensino por meio das disciplinas, práticas didáticas, trazendo uma nova proposta de 

abordagem, os assuntos da automação voltados para o ambiente residencial e/ou comercial de interiores, realçada a 

relevância diante do cunho da inovação do CSTDI do IFPB. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho visa demonstrar a importância e uso da domótica em projeto de interiores 

residenciais, considerando as teorias relacionadas aos temas conforto ambiental e acessibilidade, assim como 

aplicações da sustentabilidade através da automação residencial, ou seja, a eficiência energética. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Avaliar uso da domótica em projetos de interiores como meio para novas experiências projetuais e funções 

residenciais; 

• Identificar pontos que possam gerar no usuário novas experiências projetuais, quanto aos aspectos do 

conforto ambiental, da acessibilidade e da eficiência energética, na aplicabilidade da domótica; 

• Apontar configurações relacionadas a mudanças de cenários em residências, acerca do uso da automação 

residencial; 

• Nortear através da conclusão desta pesquisa futuras possibilidades de aplicação e de bom uso de 

abordagens da automação nos projetos de design de interiores e da arquitetura. 

 

2. METODOLOGIA 

Neste item que versa sobre a metodologia, apresentam-se os métodos, as técnicas e os procedimentos 

utilizados para o desenvolvimento da pesquisa teórica acerca da influência da domótica em design de interiores 

como meio para experiências projetuais. Este projeto se caracteriza quanto a sua finalidade como pesquisa aplicada, 

quanto aos objetivos é do tipo descritiva, em relação à forma de abordagem é do tipo qualitativa, a interpretação 

dos dados e a atribuição de significados são fundamentais neste processo. 

As informações do presente TCC, com caráter teórico, serão adquiridas de forma secundária, quando os 

dados são obtidos por informações de fontes já existentes e/ou primária, quando os dados são produzidos ou 

adquiridos pelo pesquisador, far-se-á uso de métodos de pesquisa sobre o tema, partindo da identificação do 

problema, formulação de conhecimento e interesse sobre a aplicação da domótica nos projetos por futuros 

acadêmicos ou profissionais que usarem da pesquisa, cabendo aos projetistas obter através desta pesquisa o 

conhecimento base. 

Para compreensão dos procedimentos que consistem na elaboração desta pesquisa, o estudo foi dividido em 

seis etapas, identificadas como: 

• Etapa I – Levantamento Bibliográfico; 

• Etapa II – Levantamento Documental; 

• Etapa III – Levantamento de Campo; 

• Etapa IV – Análise e Discussão dos Dados Coletados; 

• Etapa V – Aplicabilidade da Domótica em Projetos de Interiores Residenciais; 

• Etapa VI – Composição da Documentação Escrita. 

 

As referidas etapas são descritas: 

Etapa I - Levantamento Bibliográfico 

Nesta etapa composta pela coleta de dados bibliográficos, através de livros, revistas especializadas, artigos, 

dissertações, monografias, e sites pertinentes que tratem dos assuntos abordados, assim como, de materiais 

normativos (NBR, ISO) e documentais, fazendo-se uso de dados secundários, com a finalidade de embasar 

teoricamente e tecnicamente a pesquisa para abordar o assunto, como visto no Quadro 1: 



Quadro 1 - Índice de títulos que compõem o referencial teórico do trabalho proposto. 

AUTOR TÍTULO ASSUNTO 

Outros autores principais para o entendimento das possibilidades da área e abrangência para o trabalho. 

ABNT, Associação Brasileira de 

Normas Técnicas 
NBR 9050: 2020 Errata 1:2021. 

Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos 

ABNT, Associação Brasileira de 

Normas Técnicas 

ABNT NBR 15220-2: 2005 Errata 

1:2008. 

Definições, termos e avaliações do 

desempenho térmico de edificações. 

CAVALCANTE, Sylvia. ELALI, 

Gleice 
Psicologia Ambiental. 

Conceitos Para a Leitura da Relação 

Pessoa-Ambiente. 

COSTA FILHO, Lourival Lopes; 

FERNANDES, M. M. 
Qualidade cromática percebida. Percepção visual, ergonomia. 

LACY, Marie Louise 
O poder da Cores no Equilíbrio dos 

Ambientes. 

Influências das cores na psicologia 

ambiental. 

Uso das cores no ambiente de 

interiores residenciais. 

Influência da cor no espaço. 

OKAMOTO, Jun. 
Percepção Ambiental e 

Comportamento. 

Influências do design no ambiente e 

comportamento humano. 

SIQUEIRA, Cecília Nunes de; 

COSTA FILHO, Lourival Lopes. 

As necessidades dos usuários nos 

espaços residenciais, na percepção 

de arquitetos e designers de 

interiores. 

Estudos em Design, percepção 

visual. 

Bibliografia de apoio a pesquisa sobre meios que agregam a área da automação. 

ABNT, Associação Brasileira de 

Normas Técnicas 
NBR 14565 – 2020. 

Procedimentos básicos para a 

elaboração de projetos de 

cabeamento de telecomunicações 

para rede interna estruturada. 

ABNT, Associação Brasileira de 

Normas Técnicas 
ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013. 

Sobre Iluminância de interiores. 

Iluminação de ambientes de 

trabalho. 

ABNT, Associação Brasileira de 

Normas Técnicas 

ABNT NBR 10152: 2017 Errata 

1:2020. 

Estudo e avaliação da acústica em 

espaços e ambientes. 

ANSI, American National 

Standards Institute. 
ANSI 568. 

Normas – Padrões e Técnicas 

Normativas que abordam ou 

agregam regulamentações para a 

aplicação da Domótica. 

COSTA FILHO, Lourival; 

VILLACORTA, JULIANA. 
Formas de uso do espaço doméstico. Acessibilidade, percepção visual. 

EIA, Aliança das Indústrias 

Eletrônicas. 
EIA 569. 

Normas – Padrões e Técnicas 

Normativas que abordam ou 

agregam regulamentações para a 

aplicação da Domótica. 

GURGEL, Miriam 

Projetando Espaços: guia da 

arquitetura de interiores para áreas 

residenciais. 

Estudo sobre cores, critérios de 

planejamentos de projetos 

residenciais. 

JOBIN, Aline 
Aspectos emocionais e cognitivos 

do design. 

Influências do design nas emoções e 

comportamentos humanos. 

NEVES, Juliana Duarte. Arquitetura Sensorial. 
O projeto pensado na estimulação 

dos sentidos do usuário final. 

NORMAN, Donald A. Design Emocional. 
Influências do design nas emoções e 

comportamentos humanos. 

PRODANOV, Cleber Cristiano Metodologia do trabalho científico. Formatação de trabalhos científicos. 

TIA, Associação das Indústrias de 

Telecomunicações. 
TIA 570B. 

Normas – Padrões e Técnicas 

Normativas que abordam ou 

agregam regulamentações para a 

aplicação da Domótica 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 



O Quadro 1 proposto visa demonstrar os parâmetros e conhecimentos extraídos de cada título, norma, 

artigo ou bibliografia abordada na pesquisa, apresentando assim os assuntos propostos dentro de cada um. 

 

Etapa II - Levantamento Documental 

 A presente etapa trata da aquisição de dados documentais. Os documentos referem-se a dados coletados 

junto a: empresa que realiza projetos de automação da cidade de João Pessoa; empresa nacional revendedora de 

equipamentos para automação residencial; e, Aureside (Associação Brasileira de Automação Residencial e Predial). 

Seguem as ações: 

• Aquisição junto a empresa local, de registros de projetos de automação residencial realizados, sendo, 

caracterização do projeto e imagens; 

• Obtenção de dados a partir de empresas revendedoras de equipamentos para automação residencial, do tipo, 

manuais de equipamentos; 

• Obtenção junto a Aureside de relatório sobre dados de crescimento, análises de mercado e pesquisas sobre 

o tema da automação em ambiente nacional. 

 

Etapa III - Levantamento de Campo 

 A etapa indicativa ao levantamento de campo refere-se à realização da pesquisa do tipo estruturada, 

definida para a aquisição de dados junto a profissionais e estudantes de diversas áreas, para a obtenção das 

respostas sobre as experiências com a automação residencial. Vale esclarecer que a participação é voluntária, 

assegurando a confiabilidade das respostas, além de garantir a importância destas para agregar valor ao 

conhecimento gerado, assim como, as futuras aplicações, sobre o conhecimento e o entendimento do assunto e do 

tema automação. A presente etapa tem como objetivo obter informações sobre o uso e o conhecimento acerca da 

Domótica, como, o relacionado a importância deste tema em projetos de interiores residenciais, as questões 

relatadas foram de caráter, demográficos, prospectivos e avaliativos, entende-se que todos os campos de pergunta e 

resposta são altamente necessários para o aprimoramento da pesquisa. 

As atividades propostas são: 

• Realização de pesquisa por meio da aplicação de questionário estruturado de forma online, com públicos de 

diversas áreas, idades e gênero, assim como estudante e profissionais, fazer uso de duas ferramentas de 

pesquisa, escala Likert e Net Promoter Score (NPS). 

• Tabular informações a partir do conhecimento das respostas ao questionário aplicado. 

 

Etapa IV - Análise e Discussão dos Dados Coletados 

Na etapa de análise e discussão de dados efetiva-se a correlação entre os dados bibliográficos (teóricos e 

técnicos), documentais (caracterização e imagens de projetos de automação; manuais de equipamentos e relatórios) 

e de campo (questionário). 

A partir da correlação dos dados, foram apontados requisitos a serem abordados no estudo teórico, no 

sentido de guiar a análise e discussão para os encaminhamentos relacionados a tomadas de decisões. Nessa direção, 

para a compreensão dos pontos abordados relacionados a domótica, foram indicadas as seguintes fases relacionadas 

a presente etapa: 

• Descrição textual da situação atual da domótica no mundo e no Brasil; 

• Análise qualitativa da automação residencial e dos itens e/ou objetos do tema para serem abordados nos 

projetos residenciais; 

• Seleção de projetos de automação a partir da caracterização e de imagens fornecidas por empresa do ramo 

de automação local; 

• Elenco das alternativas possíveis a acessibilidade que surgem através da automação já aplicada aos 

ambientes de interiores residenciais; 

• Indicação de como a sustentabilidade pode ser aplicada com equipamentos e itens da automação nas casas 

inteligentes; 

• Tabulação dos dados da pesquisa realizada junto a profissionais e estudantes de diversas áreas sobre seu 

conhecimento e entendimento do que trata o tema proposto. 

 

Etapa V - Aplicabilidade da Domótica em Projetos de Interiores Residenciais 

Para esta etapa propõe-se sintetizar todo o estudo da pesquisa, sobre a aplicação da domótica em projetos 

de interiores residências, no sentido da busca por ambiências proporcionadas pelo uso de equipamentos para 

automação residencial, e que provoquem experiências projetuais. Esta etapa constitui parte fundamental da 

pesquisa, à realização da etapa parte da efetivação das atividades elencadas: 



• Observação da etapa de análise e discussão de dados para obtenção de informações relevantes para o debate 

acerca do uso da domótica em projetos de interiores residenciais; 

• Avaliação da pesquisa acerca da atuação no uso da automação residencial em projetos de interiores 

residenciais de pontos relacionados ao conforto ambiental, seja térmico, acústico e/ou lumínico; 

• Listagem e avaliação das vantagens e desvantagens da aplicação e emprego da domótica nos projetos de 

design interiores; 

• Identificação de pontos que possam gerar no usuário experiências projetuais, utilizando-se de projetos de 

automação a partir de imagens fornecidas por empresas locais; 

• Distinção dos dados obtidos com a pesquisa. 

 

Etapa VI - Composição da Documentação Escrita 

Esta etapa refere-se à compilação de material textual relativo ao TCC, garantindo a documentação 

adequada dos dados envolvidos e obtidos, através do desenvolvimento da pesquisa, compor o trabalho a ser 

entregue para a defesa pública, e após correção a entrega da versão final. 

Através da produção do trabalho acadêmico com o resultado do presente TCC, incluindo os meios para 

apresentação e publicação dos resultados da pesquisa científica e condução da geração de conhecimento estruturada 

pelo projeto, a atividade proposta, ou seja, a construção de documento que compile as informações relacionadas a 

este trabalho de conclusão de curso. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Nessa etapa foram levantados dados provenientes de livros, artigos acadêmicos, conteúdo de revistas, sites 

ou blogs, manuais de empresas, portais de empresas ou lojas, os quais abordassem aspectos relevantes para este 

estudo. 

 

3.1 A HISTÓRIA DA DOMÓTICA NA HABITAÇÃO 

Pode-se dizer que a domótica começou quando máquinas foram introduzidas em nosso meio, desde a 

primeira revolução industrial, no período de 1760 a 1850, os processos de produção humana e artesanal começaram 

a serem substituídos por maquinários a vapor, dando início a automação industrial e comercial. Já a partir dos anos 

1900, tem-se o começo do período de utilização dos aparelhos domésticos elétricos ou a gás, como máquinas de 

lavar, geladeiras, secadores, aspiradores de pó ou máquinas de costura (AURESIDE, 2017). 

Com o tempo foram surgindo formas para nomear a área que iniciou no meio industrial através das 

automatizações de processos manuais, com maquinários grandes, até chegar ao residencial com máquinas menores, 

chamados de eletrodomésticos, e segundo Prudente (2013, p. 1), “[...] domótica é o termo muitas vezes utilizado 

para identificar a automação residencial (home automation) que deriva do neologismo francês domotique, que 

significa literalmente casa automática, no Brasil mais conhecida como casas inteligentes [...].”. 

Em 1975 a automação residencial já vinha a pequenos passos com a introdução do X10 mostrado na Figura 

7, conhecido no ramo como o avô da automação residencial, feito pela Pico Electronics na Escócia, os dispositivos 

controlavam desde a iluminação até os aparelhos domésticos através da fiação elétrica já existentes da casa, fato 

que gerou um grande avanço nos primórdios da automação residencial, sendo ainda vendidos nos dias atuais, desde 

esse momento tudo em casa começou a se tornar muito mais tecnológico. 

Hoje, a ideia de uma casa inteligente percorreu um longo caminho com residências equipadas com 

tecnologia que permite fácil conectividade, monitoramento e controle, a partir de um dispositivo central ou 

remotamente, com controle tátil ou por voz. Além disso, as características inteligentes de uma casa hoje, procuram 

tanto aumentar a eficiência energética da casa, quanto agregar na acessibilidade do meio que se insere. 



Figura 7 - Kit de automação residencial MAX X10. 

 
Fonte: X10 (2019). 

 

No Brasil a automação é apoiada e organizada pela Associação Brasileira de Automação Residencial e 

Predial (Aureside)2 fundada em fevereiro do ano 2000, no site encontra-se a informação, "Atualmente sua sede está 

situada em São Paulo (SP) mas tem atuação em nível nacional. Tem como principais objetivos a divulgação de 

conceitos a todos os envolvidos, difundir tecnologias, treinar, capacitar e atualizar profissionais, fomentar no 

mercado a utilização de Automação Residencial e Predial e outros objetivos desta natureza.” (AURESIDE, 2021). 

Com isso pode-se dizer que a automação se caracteriza pelo aprimoramento do trabalho humano com o 

auxílio de máquinas ou meios automáticos, através de aparelhos, eletrônicos e/ou inteligentes, que ampliam a 

capacidade humana, otimizando as funções, tempo e controle. 

 

3.1.1 Equipamentos da automação 

Os atuais assistentes para automação residencial, têm como principal premissa o controle de todas as 

funcionalidades da residência a partir  de um único dispositivo, seja ele smartphone, tablet, keypad como mostra na 

Figura 8, outros assistentes de voz como Siri e Apple Home Kit, Amazon Alexa, Google Home, são também 

exemplos de assistentes usados em automação. Moradores buscam ainda a automação para as residências a partir 

de: uma maior segurança através de câmeras; travas em portas e alarmes; controle de acesso ao lar com senha, 

biometria, reconhecimento facial, cartões de acesso; melhor sonorização ambiente controlada e home theater; 

aspiração central ou robôs inteligentes de aspiração que através da automação agiliza e facilita de forma automática 

todo o processo de limpeza do ambiente. 
Figura 8 - Dispositivos eletroportáteis, utilizados para controle de automações. 

 
Fonte: AVI Design (2020). 

 

 
2 Aureside: Associação Brasileira de Automação Residencial, disponível em: www.aureside.org.br/quem-somos. Acesso em: 

10 jan. 2021. 



Figura 9 - Sobre Difusão de Inovações, trabalho sobre Ciclo de adoção de novos produtos pelos consumidores. 

 
Fonte: Rogers (2003). 

 

Entretanto, assim como acontece através da história a aceitação desses produtos pela população mundial 

sempre passa por diversas fases, como consta na Figura 9, a partir do entendimento que Rogers (2003) que aborda 

sobre o ciclo de adoção de novas tecnologias, também sobre a quantidade de pessoas preparadas a consumir e 

adquirir certos produtos e/ou serviços, e ainda como essas pessoas são nomeadas pelos analistas. Inicialmente, ao 

estrearem no mercado os custos dos equipamentos para automação são bastante elevados, até serem bem aceitos e 

por conseguinte, aumentarem as demandas de produção, contudo após bem assimiladas pelo público, pode-se ainda 

haver melhorias e aperfeiçoamentos, devido a busca por aprimoramentos e adequação do equipamento aos gostos e 

necessidades daqueles que os adquirem. 

Os equipamentos inteligentes, Figura 8, chamados pela palavra inglesa de smart que se traduz por 

inteligente, são os mais popularizados dispositivos da atualidade, desde os smartphones, até os eletroportáteis, e é 

através desses meios que há a centralização da automação, com aplicativos (softwares dos dispositivos smart) 

pode-se controlar outros aparelhos, como as televisões smart, Figura 10. 
Figura 10 - Smart TV, televisores conectados via wi-fi com aplicações. 

 
Fonte: LG (2020). 

 
Os assistentes de voz, ou smart speakers, na atualidade vem sendo cada vez mais popularizados, até mesmo 

utilizados como controles para todos os dispositivos inteligentes ou de certa forma como centralizadores de toda a 

domótica básica que uma residência pode ter, as funções além da voz que conversa com quem realiza perguntas ou 

chamadas, tem possibilidades de falar agenda do dia, alertas de segurança ou de funcionamento dos aparatos da 



casa, Figura 11, além das possibilidades de entretenimento que agrega, controla não só os equipamentos como as 

aplicações de dispositivos inteligente. 
Figura 11 - Ar-condicionado Smart, com conexão a Alexa e Google Home. 

 
Fonte: LG (2020). 

 

Atualmente, a assistente de voz Alexa, em diversas versões com funcionalidades diferentes ou mais 

aprimoradas, Figura 12, seja através de maiores e/ou melhores caixas acústicas embutidas, ou telas digitais 

touchscreen, câmeras e até mesmo sensores de movimento embutidos em suas montagens para agregar valor, 

funções e serviços para o artefato, apoiando formas de utilização por usuários comuns menos especializados ou 

técnicos nos assuntos da automação. 
Figura 12 - Evolução da assistente de voz Alexa da empresa Amazon. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2021). 

 



Figura 13 - Smart Speakers Assistentes pessoais de voz, Alexa da Amazon a esquerda e Google Home a direita. 

 
Fonte: a) Amazon (2020) e b) Google (2020). 

 
Além dos assistentes de voz, Figura 13, muitos aparelhos vêm trazendo a função da fala e interação através 

da voz. Normalmente agregados a equipamentos, para a realização de diversas ações pelas tecnologias, como 

mostra a Figura 14, com um simples conector em um aparelho televisivo smart ou não, pois esses conectores 

acoplados a entradas tipo hdmi transformam as televisões. Desse modo, as televisões passam a agregar aplicações, 

programas, jogos e internet, podendo fazer uso dos comandos de voz, trazer a TV possibilidades com aplicativos 

smart, serviços de streaming de vídeo e música, entre outros. As grandes popularizadoras desses meios são as 

empresas Amazon e Google com vertentes de produtos de informática e tecnologia, que utilizam de shoppings 

online para divulgar os produtos e tornar popular até mesmo para redução de custos desses aparelhos. 
Figura 14 - Fire TV Stick. 

 
Fonte: Amazon (2020). 

 
Hoje em dia, até mesmo os menores dispositivos podem ser não só imaginados, mas já utilizados com 

conexões via wi-fi, conectados e centralizados aos smartphones e a outros equipamentos como os assistentes de 

voz. A exemplo das lâmpadas led smart, Figura 15, que agrega possibilidades como ligar e desligar, mudar de cor e 

intensidade luminosa, também é possível, mesmo que alguns equipamentos não possuam conexões diretas via rede, 

com plugs de tomadas realizar acionamentos via wi-fi com comandos e programações. 



Figura 15 - Lâmpada Smart Led Positivo RGB, com controle via aplicativo. 

 
Fonte: Helder (2021). 

 
Com o passar do tempo, e aliadas a segurança, as trancas ou fechaduras, tem sido atualizadas, e com a 

popularização de dispositivos smart, tem criado boas conexões com determinados aparelhos da casa para acesso, 

reconhecimento e aproximações de indivíduos autorizados ou não do lar, e com a chegada da tecnologia Near Field 

Communication (NFC), que significa comunicação por campo de proximidade, tem trazido grandes possibilidades 

com uso de tags e cartões, Figura 16, para acesso até mesmo temporário e programado de pessoas ao local. 
Figura 16 - Smart Lock (Fechadura Inteligente) com leitura NFC. 

 
Fonte: Intelbras (2020). 

 
Em conjunto com as câmeras e vídeo porteiros, Figura 17, com os diversos tipos de leituras biométricas 

atuais além das senhas digitadas manualmente, esses aparatos tecnológicos dão grande segurança, e, mesmo na 

falta de energia possuem baterias, ou até mesmo possibilidades de destraves manuais ou resets. 



Figura 17 - Vídeo porteiro da empresa Positivo. 

 
Fonte: Positivo (2021). 

 
Desta forma, as câmeras, Figura 18, tem se tornado forte aliadas ao trazer maior sensação de segurança e 

controle do que ocorre na residência, seja na presença ou ausência de seus habitantes, podendo mostrar as imagens 

por aplicações nos smartphones ou nas telas digitais das assistentes pessoais. 
Figura 18 - Câmera de Segurança, Xiaomi Mijia Wifi 360º. 

 
Fonte: Xiaomi (2020). 

 
A empresa nacional Positivo Informática, vem trazendo uma grande gama de produtos voltados a 

automação como mostra a Figura 19, no site da empresa, Positivo (2021) “Com a linha de produtos Positivo Casa 

Inteligente você monitora sua casa, controla a iluminação dos seus ambientes, acompanha o consumo de energia 

dos seus aparelhos eletrodomésticos e fica despreocupado mesmo quando estiver longe. Tudo isso através do seu 

smartphone e com instalação simples e descomplicada.”. 



Figura 19 - Exemplo de produtos da Positivo Informática - Linha Casas Inteligentes. 

 
Fonte: Positivo (2021). 

 
As empresas vêm criando conjuntos de produtos para casas inteligentes, para haver uma grande diminuição 

nos valores dos equipamentos, na linha de produtos no estilo “faça você mesmo”, com toda instalação e 

configuração de forma intuitiva, seguindo passos indicados através do aplicativo. A questão de unir alguns 

dispositivos em um mesmo pacote, podendo também reunir por tema ou categoria de produto, pode apoiar no 

redução dos custos de sua compra ao consumidor final, como segue na Figura 20 que demonstra um kit com 

equipamentos da automação só voltados a segurança. 
Figura 20 - Kit com equipamentos de segurança a esquerda e controle e iluminação a direita. 

 
Fonte: Positivo (2021). 

 
Os diversos tipos equipamentos voltados para automação, Figura 21, podem ser divididos por eixos onde 

são pensados por suas utilidades, ou ambientes que se agregam, também através da sua principalidade, como sendo 

os primeiros dispositivos que são procurados a compra para uma casa automatizada via rede wi-fi. 



Figura 21 – Divisão de equipamentos smart por eixos. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2021). 

 
Em contrapartida, possuem também embalagens para cada produto como segue a Figura 22, que são mais 

baratas porém se somados a compra dos demais produtos dos kits tornaria o custo um pouco mais elevado, valendo 

a compra dos kits elaborados por cada empresa. 

O smart controle universal é um dos produtos mais importantes para a criação de uma casa inteligente, 

possui grande principalidade para o início dos projetos da domótica de uma residência, já que os mesmos 

conseguem controlar diversos equipamentos que possuem controles remotos infravermelhos, substituindo seus 

controles, centralizando todo o serviço, seja para controlar por dispositivos como smartphones ou tablets, ou para 

comandos de voz pelos assistentes virtuais. 
Figura 22 - Controle Universal, Central Infravermelho. 

 
Fonte: Positivo (2021). 

 
Um equipamento muito procurado são os motores para cortinas, Figura 23, que possuem diversos modelos 

e fabricantes, ainda pouco comercializados ao público geral em ambiente nacional, porém bastante utilizados por 

instituições de ensino de outra forma, para utilização como telas automáticas para projetores. 



Figura 23 - Motor para cortinas persianas em vareta, com controle. 

 
Fonte: Futura Maison (2020). 

 
Contudo, de forma online principalmente em sites internacionais, é possível encontrar motores para 

cortinas persianas, Figura 24, para serem comprados, que podem ser conectados ao wi-fi ou infravermelho para ter 

acionamentos programados e automatizados, criando rotinas de despertar mais naturais, evitando uso de sons de 

despertadores, e regulando a temperatura dos ambientes e luminosidade. 
Figura 24 - Motor de cortina para corrente de persianas e cortinas de rolo, com sensor de luz externa. 

 
Fonte: Tuya (2020). 

 

Muito utilizados em showroons, salas voltadas ao entretenimento e cinema, as telas retráteis, Figura 25, 

para projeção automáticas, são ótimos aliados na criação de cenários ou efeitos de cinema, que trazem boas 

experiências de entretenimento ao lar ou sala de reuniões para apresentações. 



Figura 25 - Telão de projeção, retrátil automático. 

 
Fonte: Multilaser (2020). 

 
Os lift elétricos ou elevadores de projetor, Figura 26, são ótimas aquisições a automação da residência, 

criando espaços únicos e grandes experiências projetuais quando aliados a parte luminotécnica do projeto, trazendo 

toda a experiência do entretenimento do cinema para o lar, sua melhor forma de automatização é escondendo-o no 

forro de gesso do ambiente, tendo sua abertura por acionamento ou rotina programada. 
Figura 26 - Lift Elétrico (Elevador para projetor). 

 
Fonte: Yunlinli (2020). 



3.1.2 Casas inteligentes 

Segundo Bolzani (2004), o ambiente residencial pode possuir vários sistemas autônomos que realizam 

funções determinadas e ligadas a diversos setores, como podem ser vistos no Quadro 2. 
Quadro 2 - Sistemas Autônomos. 

SETOR SISTEMA 

Comunicação 
Assistentes pessoais, centrais telefônicas, secretária eletrônica, identificador 

de chamadas, telefone celular. 

Climatização 
Ar condicionado, termostato, ventilador, aberturas e fechamentos de janelas. 

Áudio/Vídeo 
Home theater, som ambiente, multimídia, telas e projetores. 

Informática 
Microcomputadores, impressoras, scanners. 

Utilidades 
Aspiração central, aquecedores, gás, sauna, bomba da piscina. 

Iluminação 
Sensores de presença, dimmers (controles de potência de luz), luminárias. 

Eletrodomésticos 
Geladeira, lavadora e secadora de roupas, micro-ondas. 

Segurança 
Alarmes, circuito fechado de TV (CFTV), portas e fechaduras automáticas. 

Energia 
Controle de gastos de energia e uso em horários de pico. 

Água 
Gestão de uso da água, bombeamento e irrigação de plantas. 

Fonte: Domingues (2013). 

 

Tendo em base a palavra inteligente, que quase sempre é utilizada para expressar o conhecimento das casas 

com automação aplicada, possui diversos modos de se pensar, mas sempre voltando para o modo de se raciocinar 

que muitos autores que estudam sobre os termos dessa pesquisa abordam e expõem, Harper (2003) disserta: 
[...] Uma casa não é inteligente porque foi bem construída, nem por quão eficaz foram usados seus 

espaços, nem porque é sustentável, usando energia solar ou reaproveitamento de água, por 

exemplo. Uma casa inteligente de fato inclui essas coisas, mas o que a torna inteligente são as 

tecnologias interativas que ela contém. 

Ainda segundo Harper (2003), a casa ou ambiente inteligente pode ser definida como uma residência onde 

a Domótica é aplicada, e como nos informa Aldrich (2003) as residências inteligentes podem ser segmentadas 

através de cinco termos, como segue no Quadro 3. 
Quadro 3 - Proposta de classificação da Casa Inteligente. 

Casas que contêm objetos inteligentes 

São casas que contêm aparelhos eletrodomésticos 

independentes, com programação já definida e 

dispositivos que funcionam de forma inteligente. 

Casas que contêm equipamentos de comunicação 

inteligente 

São casas que contêm eletrodomésticos e equipamentos 

os quais funcionam de forma inteligente e que também 

trocam informações com outros para aumentar seu 

desempenho. 

Casas conectadas 

Possuem redes que permitem o controle de sistemas 

remotamente, assim como acesso a serviços e 

informação internos e externos. 

Casas aprendizes 

Os padrões de atividade nas casas são gravados e os 

dados guardados são usados para antecipar as 

necessidades dos usuários. 

Casas preditivas 

A atividade e o local das pessoas e objetos nas casas 

são constantemente registrados e essa informação é 

usada para controlar a tecnologia existente, se 

antecipando às 

necessidades do usuário, interagindo naturalmente. 
Fonte: Aldrich (2003). 



3.1.3 Cenários domóticos 

Por meio da domótica, pode-se utilizar aplicativos previamente programados para criar mudanças nos 

cenários para os diversos ambientes da casa, avaliados, entre outros, a partir dos conhecimentos da psicologia 

ambiental, seja através da luminotécnica3 que faz uso da cor e da luminância para causar percepções, ou também do 

acionamento dos demais confortos, térmicos e/ou acústicos. Criando assim mudanças sutis ou notórias para se criar 

sensações visuais ou sensoriais nos usuários do espaço doméstico. 

Como informa Prudente (2013), sobre o que seriam os cenários criados para o ambiente residencial, 

“Entende-se por cenário domótico quando, de forma totalmente automática, se consegue realizar, com um só 

comando, toda uma série de atividades da instalação que atendem aos nossos desejos.”. Ele explana que através dos 

cenários pode-se personalizar criativamente cada ambiente do meio doméstico, “A escolha dos cenários domóticos 

deve ser interpretada como um momento de “criatividade”, porque permite personalizar a própria casa. Significa 

também desfrutar ao máximo da instalação domótica sem custo adicional, porque se trata de uma atividade de 

programação de um simples dispositivo.”. 

Prudente (2013) corrobora que umas das possibilidades para a criação dos cenários seriam: 
O cenário se cria para se obter ambientes e situações singulares, como por exemplo: 

- Estado de ânimo (relaxamento); 

- Modalidade de uso de um ambiente (home theater, para hóspedes, etc.); 

- Fase do dia (noite); 

- Simplificação de determinadas ações complexas (fechamento centralizado completo da casa). 

Os cenários em cada espaço do lar, aplica-se o entendimento da psicologia ambiental (PA) que não tem um 

passado muito longo, podendo ser datada da década de 1960 (POL, 2001, p.57), contudo tem em cerne uma intensa 

inquietação quanto ao futuro em busca da concretização do seu entendimento e as diversas aplicações, uma das 

questões refere-se ao entendimento das reações e experiências em que usuários podem ter nos lares com a aplicação 

do que se entende por conforto, cada ambiente pode possuir alguma experiência a depender do que se faz, interage, 

ver, ou até mesmo sente, e isso envolve, temperatura, cor e principalmente luz ou a ausência dela. 

Gurgel (2013) cita as influências psicológicas e as reações que os ambientes podem nos trazer: 
As pessoas reagem diferentemente a diferentes estímulos visuais. O que para um indivíduo é 

agradável e relaxante pode ser considerado monótono para outro. 

O espaço deve contribuir positivamente para o bem-estar de quem o ocupa. Portanto, escolha o 

tipo de iluminação, materiais, cores, formas e texturas cautelosamente, buscando harmonia. 

Em consequência das abordagens da psicologia ambiental obtém-se um destrinchamento entre o 

entendimento da psicologia sobre o ambiente, e a empregabilidade do usufruto da estética aplicada ao ambiente 

residencial, onde boa parte dessa aplicabilidade vem através dos tempos sendo através da cor, que sempre foi muito 

estudada e percebida como as sensações acontecem nos seres, segundo Pedrosa (2009, p. 17): “A cor não tem 

existência material: é apenas sensação produzida por certas organizações nervosas sob ação da luz – mais 

precisamente, é a sensação provocada pela ação da luz sobre o órgão da visão”. E com a luz podemos utilizar dela 

para trazer diferentes ambiências para a residência, fazendo uso da cor através da iluminação automática. 

Como informa Gurgel (2013, p. 27), sobre as transformações que a cor pode causar no ambiente: 
A cor é uma importante ferramenta para transformar a dimensão e a atmosfera dos ambientes. 

Pode e deve ser considerada um componente estrutural e não simplesmente um revestimento. A 

cor dá volume, altera a forma, reduz o confronto entre a parte interna e a externa. 

Quando nos referimos à cor como revestimento final, ou seja, pintura, estamos diante de um dos 

modos mais econômicos de transformar um ambiente sem a execução de grandes obras. 

Sobre as funções que as cores podem exercer nos espaços e ambientes internos, Gurgel (2013, p. 252) 

expõe em tópicos que: 
Influenciar nosso estado de espírito. 

Criar diferentes atmosferas. 

Alterar visualmente as proporções de um ambiente e corrigir imperfeições arquitetônicas. 

Aquecer ou esfriar um ambiente. 

Valorizar e criar centros de interesse. 

Com isso obtêm-se a percepção que através da automação, pode-se chegar a experiências sensoriais e até 

emocionais dentro do ambiente residencial, com o uso de suas possibilidades, seja por meio do controle de 

iluminação, a cor trazida pela própria luz, pelo conforto e sensação de controle e independência que ela traz aos 

seus usuários, mas também nas mudanças de cenários para cada habito ou situação do dia ou das rotinas de 

entretenimento. 

 

 
3 Luminotécnica: Estudo da aplicação de iluminação artificial, em espaços interiores ou exteriores, seja através de pontos 

focais de iluminação, como também através da intensidade da luz, com a intenção de se criar novas sensações e vivências ao 

ambiente. 



3.2 CONFORTO E QUALIDADE DE VIDA 

A busca pelo conforto e o entendimento ou estudo sobre a qualidade de vida ainda se firmam em saberes 

empíricos de forma demasiada, existindo ainda uma grande dificuldade de se conceituar tanto a qualidade de vida 

como o conforto, devido à falta de concordância entre opiniões de usuários em relação a cada elemento 

compositivo, associativo ou sensorial do ambiente, para tanto há a necessidade de se destrinchar os saberes teóricos 

que denotam o que seria o conforto no meio construtivo para o usuário ou a busca pela qualidade de vida sendo ela 

muito subjetiva e baseada em experiências de vida de cada pessoa, assim como as melhorias das condições e 

estados emocionais humanos, sendo muito de forma opinativa e favoritivista, quando associado a gostos pessoais e 

próprios de cada indivíduo, Segundo afirma Domingues, (2013), que ao abordar esses eixos define-os da seguinte 

forma: 
[...] O conforto também pode significar a relação com o ambiente, onde fatores como temperatura, 

acústica, visual, ergonomia e qualidade do ar se tornam variáveis que proporcionam um 

determinado grau de satisfação física e mental ao usuário. 

A qualidade de vida não está no conforto que se pode ter, mas sim nos benefícios que este conforto 

pode vir a proporcionar. 

Sobre as necessidades biológicas ao que devemos levar em consideração ao projetar um ambiente nos 

informa Gurgel (2013): 
Nosso organismo funciona diferentemente no decorrer do ano, do dia ou mesmo da hora. Luz 

natural, ventilação nos ambientes, umidade no ar, aquecimento nos dias frios, resfriamento nos 

dias quentes ou ainda escuridão para dormir, são algumas das necessidades do nosso organismo. 

Quando projetamos um ambiente ou uma casa, devemos levar em conta nossas necessidades 

biológicas e incluir soluções criativas e eficazes para um resultado agradável e confortável. 

3.2.1 Térmico 

A NBR 15220:2003 (ABNT, 2003), estabelece as definições e os correspondentes termos relacionados com 

o desempenho térmico de edificações, tais como: troca de calor, fluxo de calor, capacidade térmica, resistência 

térmica de elementos e componentes, ganho solar por elementos, sombreamento, taxa de renovação do ar, e traz 

informações como porcentagem de pessoas termicamente insatisfeitas com o ambiente. 

Nas habitações os ares-condicionados, Figura 11, muito utilizados na atualidade, um certo número de 

pessoas ainda relutam por fazer uso, devido ao alto consumo de energia, porém grandes marcas já buscaram criar 

melhores componentes que tornam o consumo energético pelos aparelhos mais reduzidos, além disso, aplicando 

alta tecnologia e conectividade com os aparelhos smart, sendo a automação uma grande aliada a redução de 

consumo energético, pois, através da programação e controle dos acionamentos, pode-se definir horários e tempo 

para desligamentos de todos os equipamentos em uma residência voltados para o meio térmico. 

Além disso, com tecnologia empregada a muitas outras possibilidades que agregam ao conforto e qualidade 

térmica em uma residência, como, sensores de temperatura com controle automático do ar-condicionado ou 

abertura de cortinas e janelas com sensores de luz e chuva, pisos aquecidos, piscinas e chuveiros com aquecimentos 

automatizados, tetos retráteis com claraboias, todas essas possibilidades podendo haver uma programação de 

acionamentos a determinar momentos ou aproximações através de sensores, trazendo assim uma maior qualidade 

térmica para o lar. 

 

3.2.2 Lumínico 

Segundo Gurgel (2013, p. 27) acerca da luz: “Natural ou artificial, pode transformar qualquer ambiente e 

criar diferentes atmosferas. Conhecendo e dominando a luz, com suas propriedades e particularidades, podemos 

conseguir soluções criativas e originais.”. 

A NBR ISO/CIE 8995-1:2013 (ABNT, 2013), uma iluminância adequada é composta das características da 

tarefa a ser executada e do observador, como precisão da tarefa, tempo de execução, idade do usuário e refletâncias 

do fundo de trabalho: 
Iluminação de interiores, fixa parâmetros e conceitos que devem ser levadas em consideração com 

o intuito de tornar os ambientes confortáveis no que se refere a utilização de iluminação artificial 

de forma eficiente, além de auxiliar na escolha do melhor tipo de lâmpada das várias existentes no 

mercado e aferir e fixar parâmetros para seus devidos desempenhos. 

Com isso visualiza-se que só com o uso da lógica que a automação traz e as atualizações tecnológicas em 

diversos dispositivos, itens e equipamentos, pode-se ainda realizar substituições dos modelos tradicionais, por 

modelos voltados a centralização ou otimização de serviços, como mostra a Figura 27, que exemplifica a 

iluminação automatizada. 



Figura 27 - Benefícios da automação: sistema tradicional versos sistema automatizado. 

 
Fonte: Feicon Batimat (2020) 

 
Gurgel (2013, p. 229), afirma que: 

Uma lâmpada não ilumina por si só, é necessária uma superfície que reflita a luz por ela emitida. 

Portanto, diferentes superfícies respondem diferentemente à iluminação gerada por uma mesma 

lâmpada, dependendo da cor, do material e da textura que as compõem. As superfícies lisas 

refletem mais luz, enquanto as rugosas serão responsáveis por uma maior absorção da luz refletida. 

As dimensões do ambiente também exercem uma grande influência na iluminação, como, por 

exemplo, um pé-direito muito alto necessita de luminárias com refletores mais potentes e lâmpadas 

especiais. 

Sobre a luz natural Gurgel (2013, p. 230), esclarece que: “Precisamos da luz do sol para “iluminar” nosso 

espírito. Pouca luz natural deprime e entristece. Quanto mais luz natural adicionarmos aos ambientes, mais 

favorável será a atmosfera criada. [...]”. E sobre a luz artificial indica que: “A associação de luz natural e artificial é 

indispensável, uma vez que uma complementa a outra. Existem inúmeros tipos de lâmpadas e diferentes modelos 

de luminárias que possibilitam infindáveis opções de efeitos.”. Gurgel (2013, p. 236), sobre a função que a 

iluminação pode exercer: “A luz pode ser utilizada para diferentes finalidades. A compreensão exata do ambiente 

como um todo (dimensões, materiais e utilização) é o principal determinante do tipo de iluminação necessária. A 

atmosfera desejada complementará as informações para a correta escolha das lâmpadas e luminárias.”. 

 

3.2.3 Acústico 

Diante do que se espera da automação talvez um dos itens mais procurados seja a acústica, devido a 

principalidade quando o assunto é entretenimento dentro dos showroom, através de caixas de som próprias para 

acústica, específicas para cada proporção de ambientes, criando uma experiência projetual diferente, trazendo toda 

a experiência dos cinemas para dentro dos lares, porém muito além disso, criando meios audíveis para alertas, 

chamadas, falas das assistentes pessoais de voz, um ambiente mal projetado acusticamente tende a causar conflitos 

do que se fala com o que se ouve até para os equipamentos como Amazon Alexa, Google Home, Apple Siri, ou 

Windows Cortana. 

Para cada meio que envolve essa aplicação acústica devem ser estudados os dispositivos propícios para o 

tamanho dos espaços, se são muito aberto ou fechados, quantidade de esquadrias e mobiliários, quantas pessoas 

frequentam o ambiente, com toda tecnologia atual tem-se caixas de som embutidas no teto, caixas de som em torre 

que ficam próximas dos usuários e atrás de poltronas, subwoofers que devem ficar apoiados diretamente no chão, e 

até mesmo as saídas de som dos smart speakers. 

E para isso os projetistas devem seguir como diretriz principal a NBR 10152:2017 (ABNT, 2017), que 

busca o entendimento sobre os métodos, níveis e avaliações sonoras, de ruído, pressão sonora, frequências e 

espectro sonoros, com isso entende-se que ela regulamenta os níveis de ruído combinados com o conforto acústico 

em ambientes distintos. Em convenção com a ABNT, o limite aceitável de barulho é diferente para cada área, 

espaço e ambiente. 

 

 

 

 



3.2.4 Acessibilidade 

Entre os assuntos de conforto e qualidade de vida, enquanto projetistas, tem-se grande valia em abordar 

temas e aplicar dimensões de acessibilidade em projetos da área de construção civil, muito abordados pela NBR 

9050:2020 (ABNT, 2020), que trata da acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, 

como nos informa a ABNT (2020) “Esta Norma estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados 

quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural, e de edificações às condições de 

acessibilidade.”, com isso os profissionais tem se orientado durante os anos para as devidas aplicações da norma 

aos seus projetos, criando assim um padrão técnico, apoiando construções mais acessíveis para PcD (Pessoa com 

Deficiência) e Idosos ou outros tipos de pessoas em situações com deficiências temporárias, porém na norma 

segue-se o apoio aos tamanhos, alturas, aberturas, espaços dentro de cada projeto, se afastando assim de uma 

autêntica acessibilidade aos projetos, não levando a real independência dos usuários de cada ambiente projetado. 

No intuito desta pesquisa também vem-se demonstrar que através da automação residencial, pode-se trazer 

uma melhoria projetual à acessibilidade, assim como um grande apoio para a qualidade de vida dos usuários 

citados, levando a eles uma maior independência e suporte as situações corriqueiras, e para isso cada projetista 

necessita não só conhecer seus clientes do projeto, mas destrinchar suas necessidades do dia a dia, e entender suas 

possibilidades, para que possa trazer através da automação a independência em conseguir realizar tarefas e 

comandar ações dentro de sua residência como a exemplo a Figura 28, que mostra que com seu aparelho em mãos 

todos os tipos de pessoas em qualquer situação de vida poderia realizar comandos em sua residência, até mesmo 

com comandos de voz. 
Figura 28 - Fazendo uso de tablet para controlar a automação aplicada. 

 
Fonte: Smart Touch (2020). 

 
Diante do que se pode aplicar, projetos voltados a pessoas idosas, principalmente em situações de 

comorbidades, com as tecnologias voltadas a saúde, tem-se diversos aparelhos inteligentes e já com conexões com 

os assistentes pessoais, que podem emitir alertas, ou trazer uma maior segurança para os cuidadores ou parentes 

que mesmo distantes ficariam avisados da situação de como se encontra o idoso em seu lar, trazendo assim mais 

tranquilidade aos habitantes e independência aos idosos que poderiam com comandos de voz realizarem diversas 

tarefas em seus lares ou saberem de informações sobre sua saúde, dada através de sensores dos aparelhos, como 

segue na Figura 29. 
Figura 29 - Tablet com funções de monitoramento, sensores e outros equipamentos smart, voltados para a saúde. 

 
Fonte:  Smart Touch (2020). 



 
Além de que com a domótica aplicada e vistoriada a distância pelas pessoas responsáveis, os idosos 

poderiam decidir por suas vidas por morarem com outros idosos ou sozinhos, e sentir sempre a segurança seja 

através de câmeras e vídeo porteiros com reconhecimento facial como mostra a Figura 30. 
Figura 30 - Mulher idosa utilizando aparelho de segurança da automação aplicada. 

 
Fonte: Smart Touch (2020). 

Os idosos ou pessoas com deficiências, podem receber pessoas em suas casas automatizadas, tendo acessos 

ou bloqueios que podem ser vistoriados pelas pessoas que cuidam dos residentes idosos, até mesmo quando não 

estão nos mesmos locais, podendo receber notificações, ou visualizar imagens de câmeras ou avisos de sensores. 

3.2.5 Eficiência energética e sustentabilidade 

A automação pode e deve ser inserida como meio de sustentabilidade, ou na busca de uma maior eficiência 

energética aos projetos dos ambientes domésticos ou prediais, com ela conseguimos aferir uma medição automática 

dos itens desejados da construção, averiguar um controle de perdas e desperdícios de energia ou água, avisando aos 

mantenedores com meios de informação de rápido acesso seja por envio de sms, e-mail, mensagens para os 

smartphones ou tablets, ou até mesmo a emissão de sirenes ou alarmes dependendo do local, para evitar falhas ou 

vazamentos por muito tempo, a depender de equipamentos específicos para cada aferição de dados.  

A construção pode conter itens que medem, níveis de eletricidade, temperatura, água, gás, acoplados aos 

equipamentos da casa, que evitam desperdício, gera relatórios e podem estar agregados a toda automação, como 

mostra o exemplo na Figura 31. 
Figura 31 - Alguns medidores que podem gerar gráficos e/ou relatórios. 

 
Fonte: Feicon Batimat (2020) 

 
Para facilitar a vida dos consumidores o governo federal em uma secretaria executiva ligada à Eletrobrás 

por meio da portaria 1.877, criou o selo do Procel, como mostra na Figura 32, que foi instituído em  30 de 

dezembro de 1985, esse selo que informa as pessoas a adquirirem mercadorias eletrônicas como eletrodomésticos e 

eletroportáteis de forma mais consciente, visualizando a eficiência de cada aparelho elétrico, optando pelos que 

consomem menos energia, hoje é uma das ferramentas mais eficazes a ajudar ao consumidor identificar 

equipamentos, produtos e itens que ajudem melhorar a economia de seus lares. 



Figura 32 - Demonstrativo do Selo onde consta legenda de consumo eficiente. 

 
Fonte: Procel (2021) 

 

Ainda existe o selo Procel Edificações, constituído em novembro de 2014, que vem como um instrumento 

que é adquirido de forma livre pelos construtores e tem por desígnio básico fazer com que desde o início dos 

projetos das edificações os profissionais pensem em formas mais sustentáveis visualizando que proporcionem e 

apurem aprovações de eficiência energética nas determinadas categorias, fazendo com que os consumidores que 

venham a adquirir imóveis busquem pelos que demonstram em si o Selo que prova serem mais eficientes. Sendo o 

setor da construção de notória seriedade sobre a economia ou desperdício de energia elétrica pela população, 

concebendo com isso número de até 50% do uso de eletricidade do País, como informa (PROCEL, 2021). 

E ao utilizar-se desses entendimentos, os profissionais do ramo e áreas da construção civil, aliados ao 

conhecimento da automação residencial, podem fazer uso da compatibilização de projetos englobando nesses 

quesitos uma  união do uso dos equipamentos e meios que a domótica proporciona aos projetos, para afirmar sua 

excelência dentro do âmbito da eficiência energética, trazendo a redução dos gastos de consumo de energia elétrica, 

água e gás e com essas aplicações e foco, esses profissionais da atualidade precisam sempre visualizar os meios 

sustentáveis, onde deve-se sempre observar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
Figura 33 - Quadro dos ODS que se aplicam a aplicação da automação residencial. 

 
Fonte: Adaptado de ODSBrasil (2021). 

 



Em relação a domótica pode-se destacar os que são mostrados na Figura 33, que são os pontos que os 

equipamentos e entendimento ou aplicação da automação podem trazer aos projetos, usuários e ambientes, o ponto 

3 que trata de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, e através da 

automação nós obtemos essa resposta com a acessibilidade, o 4 que trata da educação, hoje os assistentes virtuais 

são grandes auxiliadores como meio de pesquisas, onde se pode usufruir de suas utilidades para obter aulas ou 

entendimento sobre qualquer assunto na internet mundial, item 6 através da automação é possível controlar 

dispositivos ou equipamentos de irrigação ou de tratamento de água, ou até mesmo que evitam desperdício ou 

apoiam na distribuição, da mesma forma o item 7 que pode ser auxiliado pela aplicação de equipamentos que 

apoiem nas usinas, parques eólicos ou placas de energia solar, o ponto 9 que vem de trazer uma industrialização 

inclusiva e sustentável, fomentando a inovação, e seguindo a pesquisa trouxe que diversas empresas inclusive 

nacionais, vem criando equipamentos mais acessíveis ao custo, mais inovadores e sempre pensando na 

sustentabilidade e eficiência energética, a exemplo da empresa Positivo (2020) que traz em cada equipamento seu 

manual Figura 34, onde trata de aspectos sustentáveis e de eficiência, pensando inclusive nos manejos de descarte 

após o desuso. 
Figura 34 - Manual do smart plug da empresa Positivo. 

 
Fonte 1: Positivo (2020). 

 
O ponto 11 das ODS, Figura 33, quanto ao entendimento para o projeto, traz em si o intuito de tornar as 

cidades mais inclusivas, seguras e sustentáveis, buscando reduzir as desigualdades sociais, transformando 

significativamente o entendimento de que a automação residencial será sempre algo só para pessoas de alta renda 

financeira, e sabendo que com a aplicação da automação pode-se levar a um desenvolvimento da eficiência 

energética, que remete ao ponto 12, também destacado na Figura 33, que visa assegurar padrões de produção e de 

consumo sustentáveis, sendo preciso trazer mudanças nos padrões de consumo e produção, e na automação já se 

tem possibilidades de adquirir aparelhos de empresas nacionais e com baixo custo, trazendo assim os padrões mais 

sustentáveis. 

3.3 LEGISLAÇÃO 

Segundo a (AURESIDE, 2020), os projetos brasileiros de infraestrutura cabeada para a automação faz uso 

basicamente das normas americanas, do American National Standards Institute (ANSI), assim com o complemento 

de algumas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que estão mais voltadas para a 

instalação física do sistema de automação, como pode ser visto no Quadro 4. 
Quadro 4 – Normas voltadas para automação no Brasil e suas descrições. 

Normas Descrição 

ANSI/EIA/TIA 568 

Trata-se de um padrão para cabeamento de 

telecomunicações de edifícios comerciais. Ele fornece 

diretrizes para a instalação de produtos específicos para 

esse tipo de rede. 

ANSI/EIA/TIA 569 

Especifica normas de instalação de infraestrutura de 

cabeamento e de distribuição interna de alta 

performance para sinais de automação, para prédios 

residenciais. 

 



CONTINUAÇÃO. 

Normas Descrição 

ANSI/EIA/TIA 570B 

É um padrão para cabeamento de telecomunicações 

criado especificamente para residências e pequenos 

prédios comerciais, que estabelece graus de instalação 

baseados em serviços e sistemas que poderão ser 

suportados em cada residência. 

ABNT NBR 14565: 2011 

Fornece os procedimentos básicos para a elaboração de 

projetos de cabeamento de telecomunicações para uma 

rede interna de edifícios comerciais e “DataCenters” 

(centrais de processamento de dados). 

Lei nº 13.280/2016 

Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, para 

disciplinar a aplicação dos recursos destinados a 

programas de eficiência energética. 

Fonte: Domingues (2013). 

Para o apoio e instalação de automações cabeadas, e mais estruturadas, é preciso visualizar junto a 

profissionais de engenharia, a aplicação desse tipo de automação residencial deve ser sempre apoiada por 

profissionais, principalmente devido a possíveis reformas e mudanças em estruturas ou cabeamentos prediais e 

residenciais. 

4. APLICABILIDADE DA DOMÓTICA EM PROJETOS DE INTERIORES RESIDENCIAIS 

Face ao exposto neste tópico conterá os resultados supostos ao estudo do desenvolvimento, análise até a 

demonstração da domótica como meio importante para a área e profissionais da construção civil, em busca da 

inovação e acompanhamento das mudanças temporais que ocorrem na construção civil, apoiados na busca pelo 

entendimento ou assessoramento do envolvimento do projeto nas relações Pessoa x Ambiente. 

 

4.1 DISCUSSÃO DA PESQUISA TEÓRICA 

Diante do presente estudo, que trata do empenho sobre a bom emprego da domótica nas concepções por 

acadêmicos ou profissionais, cabendo aos projetistas obter através desta pesquisa o conhecimento base, para 

esmiuçar e criar repertório sobre o assunto, entendendo vantagens e problemáticas, para que se encontre resultados 

que não necessariamente serão soluções finais da acessibilidade e eficiência energética. A ideia é que através de 

novas pesquisas científicas sobre o assunto abordado, sejam descartadas todas as dúvidas iniciais que não mais se 

aproximem dos fatos. 

As fotos/imagens levantadas referem-se aos efeitos das mudanças e possíveis diferenças e impactos nos 

cenários que podem ser causados pelas alterações criadas através da aplicação da automação no meio residencial, 

com a pesquisa acerca da atuação no uso da automação em projetos de interiores residenciais por meio de pontos 

relacionados ao conforto ambiental, seja térmico, acústico e/ou lumínico. 

Com o estudo entende-se que há virtudes e dificuldades, além da falta do conhecimento sobre o assunto 

automação residencial, com isso é preciso elencar através de listagem das vantagens e desvantagens sobre o uso e 

aplicação da domótica nos lares, e sua aceitação ou recepção através dos usuários, principalmente os que abordam 

ou procuram o emprego da automação em projetos de interiores residenciais, como segue a avaliação no Quadro 5. 
Quadro 5 - Listagem das vantagens e desvantagens da aplicação da domótica. 

Vantagens Desvantagens 

Com a popularização e disseminação de novas 

tecnologias, além de novas empresas se voltando as 

atenções para as Smart Homes, e o crescimento de 

empresas nacionais que se desenvolvem através dessas 

tecnologias, os menores preços dos equipamentos e a 

fácil instalação através dos métodos do “DIY” ou 

“Faça-você-mesmo” tem feito mais pessoas de classes 

mais baixas adquirirem e transformarem suas casas em 

casas inteligentes. 

Boa parte da população pouco conhece sobre o tema, e 

a maioria ainda acha que para se ter algo relacionado 

ainda é preciso muitos gastos, ou acham que não 

encontrariam os equipamentos necessários para tais 

instalações, devido aos poucos fornecedores, ou que 

seria algo para as classes sociais mais altas, e que 

precisaria contratar profissionais especializados para ter 

algo assim. 

Os equipamentos pouco exigem manutenção ou 

cuidados especiais com o tempo, fora suas 

atualizações, não demandam tanta atenção para 

consertos ou reparos. 

Caso o usuário não saiba reparar ou manter os 

equipamentos em bom estado de uso e com limpezas ou 

reparos adequados, quando houver a necessidade de 

manutenção, terá que buscar em sua cidade locais de 

conserto de tecnologias, ou acionar as empresas de cada 



aparelho. 

CONTINUAÇÃO. 

Vantagens Desvantagens 

Permite a centralização de comandos através de um 

único dispositivo, interruptor ou comandos de voz. 

Necessita que os usuários saibam ou possam utilizar 

smartphones, tablets, ou clicar botões ou até mesmo 

utilizar da sua voz em bom tom para ser entendido. 

Traz mais lazer e entretenimento para os residentes e 

possíveis visitas, preparando todo o ambiente para 

cada necessidade de cenários específicos, sejam eles 

de cinema, festa, reunião, celebrações. 

É preciso instalação não só de iluminações inteligentes 

e conectadas, que possam ser dimerizadas, como 

também a customização de cenários em aplicações, ou 

interruptores, além disso o preparo na parte acústica e 

televisores inteligentes conectados e centralizados a 

escolha dos cenários. 

Ocasiona mais prevenções a riscos e acidentes 

domésticos, devido a sensores, difusores de água (ou 

sprinklers) e alertas. 

Necessárias instalações pouco comuns na maioria dos 

estados brasileiros, que demandam mão de obra 

especializada. 

Obtém uma maior valorização do imóvel. 
Poucas pessoas ainda nos dias atuais, buscam imóveis 

dando prioridade a tecnologia empregada. 

Segurança para o proprietário e seu lar, através de 

câmeras, alarmes, sensores, travas, códigos, biometria. 

É necessário aplicação de mais equipamentos e fiações 

para os dispositivos de segurança. 

A boa utilização de dispositivos próprios para gestão 

da eficiência energética e sensores, apoia na redução 

de gastos e consumo de água e energia, através da 

regulação dos equipamentos térmicos, lumínicos, e de 

passagem de água. 

Muitas vezes é preciso fazer alguma reforma ou obra, 

para instalação de dispositivos em fiações, 

encanamento, ou instalação de placas fotovoltaicas, ou 

aquisição de equipamentos que monitorem hábitos e 

rotinas do usuário. 

Possibilita uso mais apropriado do tempo, através de 

análise de rotinas, assim como programações de 

atividades diárias, agendas, lembretes. 

É necessário aquisição de assistente pessoal como 

Google Home ou Alexa, e sistema de som audível, para 

que o usuário receba tais alertas. 

A diminuição de tarefas repetitivas ou afazeres do dia 

a dia e seu tempo de execução, com o apoio das 

tecnologias para o preparo de alimentos ou limpeza 

dos ambientes. 

Deve sempre se atentar para o aumento do sedentarismo 

ou a não participação nas decisões e manuseio de 

utensílios do lar, causando diminuição de processos 

mentais, pode baixar as competências do usuário, se 

levado ao extremo da tecnologia fazer tudo que pode 

ser feito pelo humano. 

Confiabilidade das tecnologias e das empresas que 

dispõe os equipamentos, sempre visualizando os que 

dispõem de dispositivos mecânicos para a falta de 

conexões ou energia. 

Falta de confiança nos meios de segurança ou na falta 

de energia para o bom funcionamento dos 

equipamentos. 

Ampliação do contato e interatividade entre pessoas a 

distância, aproximando pessoas distantes, criando até 

mesmo horários para encontros ou ligações. 

Riscos de invasões a privacidade e quebra das 

criptografias que protegem os equipamentos, e 

dispositivos do lar, podem causar dependência física e 

psicológica, causando o inverso que seria a exclusão 

social. 

Com a popularização das tecnologias e a oferta e 

procura os preços dos equipamentos tendem a cair, 

tornando-os mais acessíveis a classes e níveis sociais 

mais baixos, evitando a desigualdade social. 

Falta de divulgações pelas empresas e a grande mídia 

para que as pessoas conheçam essas tecnologias e o 

quanto elas poderiam ajudar e apoiar as pessoas em 

suas vidas cotidianas. 

Apoia o Teletrabalho, ou como popularizado o Home 

Office, devido a praticidade que todos os sistemas e 

tecnologias trazem ao lar, além dos alertas, lembretes 

e agenda, e assistente pessoal virtual que pode ser 

agregado. 

Apesar de que nos dias atuais se popularizou o trabalho 

on-line em casa, poucas pessoas ainda sabem que o uso 

da tecnologia além dos eletroportáteis pode apoiar 

muito nas rotinas diárias e no maior desempenho do 

trabalho e estudo. 

Aumento da inclusão social e acessibilidade, trazendo 

independência das pessoas através do que a tecnologia 

pode proporcionar, principalmente para crianças, 

idosos e portadores de necessidades especiais. 

Deve haver todo um estudo sobre a pessoa, sua 

ergonomia, aplicação da acessibilidade em todo o 

projeto, para após isso aplicar acessibilidade através da 

automação, e com isso deve-se comprar os 

equipamentos para cada necessidade específica. 

Traz benefícios para o uso da Telemedicina, para 

aqueles que não podem se locomover as clínicas e 

hospitais, diminuindo custos de locomoção e 

É preciso a instalação de equipamentos médicos 

específicos próprios das comorbidades de cada 

paciente, principalmente de aparelhos que se conectem 



acompanhamentos. ao Wi-Fi ou realizem leituras corporais e gerem 

relatórios que possam ser enviados aos especialistas de 

forma on-line. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 
Realizando descrição de algumas imagens que comprovam as abordagens da automação em projetos de 

interiores residenciais, que mostra projeto de interiores já com a automação aplicada pela empresa de automação da 

cidade de João Pessoa a HiFi, onde apresenta alguns dos aparelhos para o entretenimento no ambiente da sala, 

equipamentos de áudio, vídeo, receivers, roteadores e centrais de automação posicionados com todo cabeamento 

escondido, não possuindo controles remotos a vista, devido todo controle ser através de tablet e celulares, cada item 

circulado em vermelho possui conectividade seja através de sinal wi-fi, infravermelho ou cabeamento de rede. 

Nos estudos das Figura 35 a Figura 40, traz-se um apartamento visualizando a performance, desempenho e 

tradição de equipamentos de ponta. Por essa razão o projeto tem aplicados sistemas de automação de alto padrão 

tais como, controle de acesso por biometria, manipulação de cenas de iluminação pré-estabelecidas em tablets, 

câmeras com tecnologia IP e infravermelho para assegurar visualização de imagens, Home Theater com caixas de 

som da B&W (Bowers & Wilkins), tela retrátil e lift elétricos (elevador de projetor). 
Figura 35 - Residência com automação cabeada aplicada. 

 
Fonte: Hifi (2016). 

 
Denotando que através da iluminação, pode-se ter destaque para itens simbólicos ou decorativos no lar, 

visto na Figura 36, ao mesmo tempo que se ilumina de forma geral o ambiente, porém através da automação, pode-

se haver maiores transformações nos cenários através das dimerizações da iluminação, ou aplicação de cor-luz, 

além disso na imagem pode-se perceber a abertura de passagem no teto para saída da tela de projeção. 
Figura 36 - Sala em cenário de receptividade. 

 
Fonte: Hifi (2016). 



 

Com a automação bem aplicada é possível diminuir a quantidade de itens que são aparentes em cada 

ambiente, escondendo-os no teto como a exemplo do telão e projetor, que possuem seus acionamentos todos 

automatizados como visto na Figura 37 descendo do teto o projetor, a tela de projeção e fechando as cortinas, 

seguidos pela iluminação própria que caracteriza cada ambiente através dos cenários propícios. 
Figura 37: Sala em cenário de cinema. 

 
Fonte: Hifi (2016). 

 
E os ares-condicionados embutidos que ficam no nível do teto, sem muita proeminência, para que não 

chamem atenção, utilizando da mesma cor do teto, de igual forma seria possível fazer uso de fitas de led para criar 

outros efeitos automatizados durante cenários de entretenimento ou de descanso, evitando assim luzes diretas ou 

com cores brancas, deixando tons mais amarelados para trazer descanso e relaxamento. 
Ocasionando maior acústica aos ambientes como percebe-se pela Figura 38, a automação necessita de boa 

aplicação de aparelhos de áudio bem distribuídos pela residência, e trazendo maior conforto térmico sempre 

prezando pela estética visual há necessidade de aparelhos embutidos acionados também via comandos remotos. 
Figura 38 - Caixas som pelos ambientes criando a acústica, e ar-condicionado embutido. 

 
Fonte: Hifi (2016). 



Contudo é devido a iluminação que percebe-se mudanças sutis ou mais chamativas nos cenários criados 

como mostra na Figura 39 e Figura 40, após fechar as cortinas e acender diferentes tipos de lâmpadas tem-se outra 

experiência com o ambiente. 
Figura 39 - Ambiente com cortinas fechadas e diversos tipos de lâmpadas. 

 
Fonte: Hifi (2016). 

 
O mesmo ambiente pode ser percebido de formas diferentes, trazendo outras informações, além de 

proporcionar mais destaques a peças de decoração ou até mesmo trazer informações diferentes sobre a utilidade do 

ambiente em cada momento, dando mais atenção ou descanso para seus utilizadores, ou levando o foco para parte 

do ambiente, e criando momentos de descontração, lazer e entretenimento, causando diferentes experiências 

projetuais e sensoriais. 
Figura 40 - Mudanças da iluminação. 

 
Fonte: Hifi (2016). 

 
No segundo estudo a ser demonstrado a partir da Figura 41, o apartamento foi desenhado para pessoa idosa 

que vivia dividindo seu apartamento com familiares, e buscando mais independência, privacidade e conforto. A 



continuidade entre sala de jantar, estar e varanda admitiu a implementação de sistema de automação centralizado 

onde é possível controlar iluminação e todos os aparelhos do espaço, como: televisor embutido no espelho do 

armário, ar-condicionado, cortinas e tudo através de simples toques seja num smartphone, tablet ou no interruptor 

central. Com o sistema integrado de sonorização envolvente traz um maior aconchego e receptividade para as 

pessoas que o utilizarem. 

 
Figura 41 - Automação aplicada para divisão de ambientes. 

 
Fonte: Hifi (2016). 

 
Na aplicação desse ambiente visto na Figura 42, tem-se a automação criando divisões dos ambientes, pode-

se observar através da luz de outro ambiente vista pela cortina que há um vão ou porta, tirando o uso comum de 

cortinas em janelas, trazendo-as para apoiar na divisão e criação de novos cenários, e indicado na imagem Figura 

43, os keypads que são interruptores da automação, para aplicação de cenários e centralização de comandos, trazem 

através de poucos cliques mudanças de cenários, sem maiores dificuldades pela usuária idosa, com eles pode-se 

acionar equipamentos, iluminação, cortinas ou mudar cenários completos com toque aos botões. 
Figura 42 - Após a ativação do comando para cortinas. 

 
Fonte: Hifi (2016). 

 



Figura 43 - Keypads, tipos de interruptores da automação. 

 
Fonte: Hifi (2016). 

 
De igual forma a centralização da automação em dispositivos eletroportáteis como tablets, smartphones, 

notebooks, os interruptores também passaram por processos de mudança ao longo dos tempos, chegando aos 

keypads, ou interruptores inteligentes, que devem ser conectados a rede de equipamentos da automação do lar, ter 

botões para clicar ou tela touch que dão outra experiência em seu uso, mas da mesma forma traz consigo a 

centralização de comandos, e junção deles para criar cenários a um único clique de botão, mudar todo o ambiente, 

seja através da luminotécnica com a dimerização das lâmpadas diminuindo o custo de energia e trazendo mudanças 

de cores ou tonalidades, a acústica criando sons ambientes para cada tipo de cenário, sejam eles mais 

aconchegantes ou para despertar ou modos de festividades, e com divisórias automatizadas tem-se uma maior 

experiência de mudança de ambiências, para cada cômodo ter sua representatividade ou privacidade Figura 44. 
Figura 44 - Salas com iluminação controlada, divisórias automatizadas. 

 
Fonte: Hifi (2016). 

 

As mudanças de cada ambiente pode ser proporcionada pela iluminação, as cores que a luz pode trazer, a 

acústica bem aplicada pode ser percebido sons diferentes em cada cômodo, além do meio térmico podendo ser 

dividido ou compartilhado através das decisões de comandos, que também podem ser programados com horários, 

ou rotinas extraídas por meio de hábitos, para isso o projetista precisa entender seu cliente, que será o usuário final 

do projeto, não só realizar análises com anotações, mais buscando vivenciar seus costumes, entendendo também 

que com as tecnologias atuais, mesmo com ambientes reduzidos em tamanhos proporcionais aos mobiliários ou o 



que o cliente deseja obter em seu lar, pode-se fazer adaptações como mostra a Figura 45, além do televisor 

embutido, há também espelhos inteligentes que proporcionam outras informações, incluso dados sobre a saúde da 

pele e outras categorias elementos que agregam ao projeto. 
Figura 45 - Televisor smart, acionada pela automação, embutido no espelho do armário. 

 
Fonte: Hifi (2016). 

 

Do uso da automação, em cada local, percebe-se o controle centralizado trazendo maior acessibilidade, 

abrindo mais os ambientes dando maior espaço, ou fechando-os para maior comodidade, ativando equipamentos 

térmicos, acústicos e lumínicos através de um único clique em um botão do Keypad, ou da aplicação no celular, 

evitando que os moradores caso idosos ou PcD e até mesmo crianças não precisem puxar cortinas do alto, ou 

empurrar divisórias ou portas e esquadrias. 
Figura 46 - Lâmpadas smart automatizadas, para mudança de cores. 

 
Fonte: Hifi (2016). 

 

Evitando a falta de acessibilidade dos projetos, trazendo essa independência ao morador com seu 

dispositivo em mãos, ou na parede na altura adequada, e com os sensores ou rotinas e hábitos programados da 

automação, temos uma maior redução de custos, por transferir a necessidade da lembrança e disposição a desligar 

todas as luminárias ou dimeriza-las trazendo pouca luz, ar-condicionado, caixas de som, televisor, para a 

programação da domótica, trazendo a eficiência energética de cada equipamento aliada a sustentabilidade aplicada 

ao projeto. 



Figura 47 – Equipamentos que trazem mais segurança, conforto e mudanças de cenários. 

 
Fonte: Hifi (2016). 

 

Os vidros das divisórias também podem ter automatizações, através de vidros que podem passar de modos 

transparentes para modos foscos e opacos, podendo assim mesmo fechando os ambientes escolher entre visualizar 

ou não os demais espaços, e no modo espelhado trazer mais amplitude e diferenciação aos ambientes. 

 

4.2 DISCUSSÃO DA PESQUISA DE CAMPO 

Ao discernir os dados obtidos com a pesquisa, 53 pessoas com participação voluntária responderam ao 

questionário, sendo pessoas de diversas profissões e cursos acadêmicos, já que o intuito foi buscar a informação 

sobre se as pessoas conheciam os termos domótica, automação e automação residencial, e essa área em meio 

nacional, porém sendo em sua maioria das áreas da construção civil, para que houvesse o entendimento se os 

profissionais dessas áreas estão buscando aplicar novas tecnologias para aperfeiçoar e aprimorar seus projetos, tem-

se a tabulação dos dados da pesquisa realizada, a faixa etária dos entrevistados, em sua maioria pessoas entre 18 à 

30 anos, contabilizando 27 nessa faixa,  e de 31 à 45 anos obteve-se 10 participantes, dos 46 à 55 anos, 9 

participantes e dos 56 à 67 anos 7 pessoas responderam ao questionário. 

Diante dos dados do questionário obteve-se a separação por gêneros que foram 34 do gênero masculino e 

19 do feminino, e destes 53 participantes, sendo visualizado que 26 pessoas são estudantes e 45 trabalham, tendo 

algumas pessoas respondido que trabalham e estudam. Dentre esses números há aqueles que trabalham e estudam, 

também alcançando respostas em ambiente nacional de pessoas de estados como Paraíba, Pernambuco, São Paulo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Piauí, dentro do que foi abordado estão as seguintes perguntas e gráficos 

gerados através das respostas. 

Analisando as perguntas, sobre o conhecimento de cada entrevistado sobre os termos das temáticas 

abordadas, percebeu-se que ao perguntar sobre a palavra Domótica, somente os profissionais de áreas 

correlacionadas que já aplicaram ou abordaram assuntos pertinentes em seus projetos responderam “sim” sendo 

estes 49%, 98% conhecem ou entendem o que é Automação, reduzindo para 96% quando se trata de automação 

residencial. 
Gráfico 1 – Ouviu falar dos termos Domótica, Automação e Automação Residencial. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 



Na pergunta sobre a área da automação, onde os entrevistados entendiam que essa temática mais se 

encaixaria, pôde-se responder em mais de um item, percebe-se uma assimilação maior pela área de Elétrica, com 40 

votos, seguido da área da Engenharia com 33 votos e Arquitetura com 26 votos, porém ao analisar realmente as 

empresas que trabalham no ramo é notório a percepção da multidisciplinaridade em  que a domótica possui por sua 

necessidade desde a construção dos equipamentos, a programação de suas aplicações por profissionais da 

informática, a compatibilização de projetos feita muitas vezes por arquitetos e designers de interiores, além de todo 

cabeamento e estruturação feita por engenheiro e profissionais da elétrica. 
Gráfico 2 - A qual área assimilaria o conhecimento e estudo da matéria Automação. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 
Quanto a aplicação da automação ou sistemas. 27 participantes afirmara que “sim”, 23 “não” e 3 

responderam que não se aplica a sua área. Portanto, dentre as perguntas, relacionada ao aproveitamento da 

automação em projetos, nos mostra que ainda pouco aplica-se tanto dos equipamentos, como das possibilidades, ou 

até mesmo da conexão entre os aparatos do lar. 
Gráfico 3 - Já aplicou algo relacionado a automação ou sistemas automáticos em projetos da área do entrevistado. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 
Ao questionar aos entrevistados considerarem que através da automação conseguiria trazer uma melhor 

acessibilidade para usuários finais, PcDs e idosos desde a etapa de projetos da construção residencial, se 

reconhecem que com o uso de equipamentos da automação ligados a eficiência energética, que trazem uma redução 

de consumo de energia e o controle deste consumo, com isso obteria em projetos uma abordagem da 

sustentabilidade, as respostam foram positivas apontando de forma clara esse reconhecimento, mesmo apesar da 

falta de conhecimento sobre a área e suas aplicações, as pessoas reconhecem, com o emprego dessas tecnologias 

teria um ganho significativo dentro da construção civil, e como mostra no Gráfico 4, 47 entrevistados gostariam de 

entender mais sobre o assunto e como aplica-lo. 
Gráfico 4 - Gostaria de entender melhor como aplicar automação residencial em projetos técnicos dentro de sua área? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 
Para percepção da falta de conhecimento e/ou divulgação pelas empresas sobre o assunto, educando os 

profissionais, acadêmicos e até mesmo a sociedade como um todo sobre a importância desse entendimento, temos o 

Gráfico 5, que aponta na cidade de João Pessoa-PB, que a grande maioria das pessoas sequer conhecem as 

empresas que trabalham ou atuam nesse ramo da automação, ou por falta de divulgação, ou por não terem buscado 

sobre o tema atualizando sobre tecnologias que agreguem ao meio residencial. 



Gráfico 5 - Conhece as empresas da cidade de João Pessoa que trabalhem com Automação Residencial? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Ao questionar os entrevistados, percebeu-se que ainda possuem pouco conhecimento sobre os 

equipamentos relacionados a domótica, e também não assimilam que os próprios eletrodomésticos e os 

eletroportáteis são aplicados na área da automação, quando se possui a exemplo da máquina de lavar que foi 

inventada para automatizar o serviço da lavagem de roupa, muitas vezes feito manualmente ao longo da história, ou 

demais equipamentos como TV que antes era preciso levantar-se para ajustar canais, hoje é possível de diversas 

formas controlar suas ações, até mesmo pela voz, através do controle remoto e infravermelho conseguiu-se trazer 

todo serviço manual para o clique de alguns botões, os fogões elétricos com diversos tipos de acendimentos ao 

clique. Todas essas facilidades trazem aos dias atuais grandes automações dos serviços manuais que antes eram 

feitos, porém o que as pessoas esperam da automação é uma real conexão entre todos os equipamentos, ou 

centraliza-los em aplicações nos smartphones ou acionamentos automáticos para ligar, desligar ou comandos de 

voz, e dentro das perguntas questionadas notou-se que poucas pessoas, sendo elas 18 das entrevistadas, possuem 

aparelhos específicos de automação em sua residência como os aparelhos smart (inteligentes). 

Dentre as questões foi perguntado a importância que o entrevistado daria para cada eixo da automação, 

fazendo uso da escala de Likert, que utiliza da faixa do que seria “menos importante” para a pessoa, passando pelo 

“razoável” até o que acharia “mais importante”, como visto no Gráfico 6, onde pode ser observado que os eixos 

mais procurados por todos são a Redução de Consumo e Desperdícios e a Segurança e Alertas, que mostra a busca 

pela redução de custos do lar e uma maior sensação de segurança atrelada a automação e o que se espera dela. 
Gráfico 6 – Escala Likert 4para saber o grau de importância e desejo dos entrevistados, para esses eixos da automação. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 
Além disso aos que responderam ao questionário foi perguntado se gostariam de possuir uma casa 

totalmente ou parcialmente automatizada, em que 30 pessoas votaram em parcialmente e os demais gostariam dela 

totalmente automatizada, onde algumas respostas se destacaram. 
Gostaria e me sentiria mais confortável com a presença de funções automatizadas e específicas em 

minha residência, zelando apenas pelas funções mais necessárias no meu dia-a-dia, e que 

 
4 A escala Likert por Rensis Likert: é um tipo de escala de resposta usada habitualmente em questionários, e é a escala mais 

usada em pesquisas de opinião. Ao responderem a um questionário baseado nesta escala, os perguntados especificam seu nível 

de concordância com uma afirmação. 



futuramente valerá a pena minha confiabilidade na segurança e privacidade proporcionadas por 

tais funções, visto que outras possíveis funções obtidas por mim poderiam ficar sem uso no meu 

espaço pessoal, servindo de possível brecha em cenários maliciosos de exploração de terceiros. 

Acredito que a automação vem para facilitar a vida, mas nem tudo é somente praticidade! Gosto da 

mão na massa também, colocar o afeto nas coisas de casa! 

Com isso percebe-se que as pessoas esperam mais confiança da tecnologia, mais visualizam a segurança e 

praticidade que pode trazer, porém ainda vêm que as tarefas do dia a dia fazem parte das experiências no lar, ver-se 

necessário a demonstração das boas experiências e aplicações da domótica. 

Contudo percebeu-se através de questão sobre os reais motivos que levam as pessoas a ainda não possuirem 

equipamentos e itens da automação residencial, que em sua maioria as pessoas vêem os equipamentos como algo 

de alto custo financeiro como visualiza-se no Gráfico 7, e que as pessoas esperam uma maior divulgação pelas 

empresas nas mídias, para que possam conhecer mais sobre o assunto, confiar e entender através de exemplos 

vistos e aplicados nas residências de outras pessoas. 
Gráfico 7 - Acha que ainda não possui uma casa ou equipamentos da automação residencial por qual motivo? 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 
Após todo o questionário, fazendo menção ao aprendizado da Figura 9, fez-se uso da ferramenta do Net 

Promoter Score (NPS) Gráfico 8, instrumento com a qual é possível visualizar atraves de pergunta em escala de 0 à 

10, qual a probabilidade de aceitação e aquisição pelos entrevistados aos equipamentos e novas tecnologias da 

automação nos próximos anos, sendo está uma pergunta não obrigatória, e uma pessoa não a respondeu, tendo 

obtido 21 pessoas que votaram entre as notas 8 à 10 sendo as promotoras e entusiastas dessas novas tecnologias, 20 

votos de pessoas passivas ou indecisas quanto a adquirir tais aparatos para seus lares, onde 11 dos entrevistados 

votaram em notas de 5 à 7, sendo detratores, pessoas que precisam conhecer ou confiar mais para entender e aceitar 

a necessidade de se obter a instalação e assimilação desses itens tecnológicos em suas residencias. 
Gráfico 8 - Net Promoter Score. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

5. CONCLUSÕES  

O presente trabalho trata de abordagem teórica acerca da automação residencial, também denominada 

domótica, e teve como objetivo a demonstração da importância e uso da domótica em projetos de interiores 

residenciais, tendo como foco teorias relacionadas ao conforto ambiental e a acessibilidade, assim como a 

aplicações da sustentabilidade através da automação residencial, ou seja, a eficiência energética. Com o 

levantamento bibliográfico, documental e de campo, realizou-se na pesquisa a divisão de tópicos e assuntos 

necessários para uma melhor compreensão teórica de cada aspecto, eixo e temática do ramo ao que se quis entender 

e aproximar-se, agregando conhecimento e informações necessárias para se obter propriedade para abranger, 

alcançar e tratar do presente tema exposto. 

A importância do tema abordado parte inicialmente do fato de tornar a automação residencial um tema 

mais conhecido, mais próximo de uma gama maior de usuários, vindo a ser um tema mais próximo não só na área 

de design de interiores, nos meios acadêmicos e profissionais, mas também em áreas afins como a da construção 

civil. Outro fato que valida a importância do tema, tem relação com a demonstração do uso da domótica no 

ambiente residencial, vindo este uso a qualificar a relação do usuário com o ambiente a partir da melhoria do 



conforto ambiental, da segurança, da acessibilidade e da sustentabilidade, neste sentido propicia aos usuários maior 

controle e independência no ambiente. 

No sentido mais amplo tanto a pesquisa teórica quanto a pesquisa de campo comprovam a importância da 

domótica para o projeto residencial. A partir de avaliação mais apurada dos resultados, pôde-se demostrar não só a 

importância da domótica, mas também a aplicabilidade desta em ambientes residenciais. E ainda, após estudos 

sobre os equipamentos e as possibilidades que a automação traz para a residência, nota-se que com equipamentos 

adequados e específicos para trazer maior eficiência energética, redução de consumo, e sustentabilidade, obtém um 

ganho significativo na diminuição do consumo energético, de gás ou água, seja através do uso do próprio 

equipamento desenvolvido para este fim, ou simplesmente pela criação de cenários e rotinas, através dos hábitos 

dos usuários do lar, evitando que equipamentos fiquem ligados mais que o suficiente, ou reduzindo a luminância 

para diminuir o consumo de energia, e melhorar o conforto visual. 

Sendo assim pode-se afirmar que a presente pesquisa cumpriu os objetivos a que se propôs, na medida que 

demostrou a aplicabilidade da domótica em projetos interiores residenciais. Traz ainda para a discussão pontos 

importantes, reforçada pelo elenco do que tange demonstrar a importância e uso da domótica em projeto de 

interiores residenciais, internamente aos temas do conforto ambiental e acessibilidade, e as aplicações da 

sustentabilidade não só com equipamentos específicos de empresas nacionais ou que conjeturam o meio sustentável 

como parte principal para a eficiência energética, ou seja, pensando desde a usabilidade até funcionalidades que 

eles entregam, pensando nesses aspectos. Guiando para as novas experiências projetuais e funções residenciais, 

identificando pontos, acerca do uso da automação residencial. 

Futuras possibilidades para estudos sobre a temática da domótica, como a exemplo da verificação da 

compatibilização entre projetos de interiores residenciais e projetos de automação residencial e suas simbologias 

em plantas técnicas. Sobretudo também no que tange o uso da automação pela prática de atividades que estimulem 

os sentidos e tragam maiores experiências sensoriais e emocionais nos ambientes residenciais e prediais, dando 

oportunidade a experiências únicas, lúdicas e interativas do usuário ao ambiente em que vive, por meios 

tecnológicos, agregando tais estudos as disciplinas de design sensorial e design emocional, e de experiência como 

impulsionadores destas futuras pesquisas de formas assertivas ao que se quer somar aos projetos residenciais, 

pensados na psicologia de seus habitantes. 
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Apêndice A 



Questionário da pesquisa científica 
Figura 48 - Cabeçalho do questionário online, feito pelo site forms.office.com. 

 
Fonte 2: Próprio autor (2021). 

1. Nome Completo: 

2. Gênero: Masculino (  ) Feminino (  ) 

3. Idade: 

4. Data de Nascimento: 

5. Residente em (Cidade onde mora): 

6. Naturalidade: 

7. Nacionalidade: 

8. Estuda ou Trabalha? 

9. Qual sua Profissão ou Curso: 

10. Você se voluntariou a responder esse questionário? 

Sim: (   )  N: (   ) 

11. Você já ouviu falar do termo Domótica? 

Sim: (   )  N: (   ) 

12. Você já ouviu falar do termo Automação? 

Sim: (   )  N: (   ) 

13. Você já ouviu falar do termo Automação Residencial? 

Sim: (   )  N: (   ) 

14. A qual/quais área(as) você assimilaria o conhecimento e estudo da matéria Automação? 

Mecânica: (   ) Elétrica: (   ) Engenharia: (   )       Arquitetura: (   )       Design: (   ) 

Outra, qual?:____________________________  

15. Você acha que a Automação pode ser aplicada a projetos de design de interiores residenciais? 

Sim: (   )  N: (   ) 

16. Você já aplicou algo relacionado a automação ou sistemas automáticos em projetos/trabalhos da sua área? 

Sim: (   )  N: (   )   Não se aplica a minha área: (   ) 



17. Você considera que através da automação conseguiria trazer uma melhor acessibilidade para usuários 

finais, PcD (Pessoa com Deficiência) e idosos desde a etapa de projetos da construção residenciais. 

Sim: (   )  N: (   )   Não se aplica a minha área: (   ) 

18. Você reconhece que com o uso de equipamentos da automação ligados a eficiência energética, que trazem 

uma redução de consumo de energia, com isso obteria em projetos uma abordagem da Sustentabilidade? 

Sim: (   )  N: (   )   Não se aplica a minha área: (   ) 

19. Você gostaria de entender melhor como aplicar automação residencial em projetos técnicos dentro de sua 

área? 

Sim: (   )  N: (   )   Não se aplica a minha área: (   ) 

20. Você conhece as empresas da cidade de João Pessoa que trabalhem com Automação Residencial? 

Sim: (   )  N: (   ) 

Se sim, quais? 

21. Você consideraria os eletrodomésticos e eletroportáteis atuais (como os de sua residência) como aparelhos 

automatizados? 

Sim: (   )  N: (   ) 

Se sim, quais? 

22. Você possui algum aparelho específico de automação em sua residência? 

Sim: (   )  N: (   ) 

Se sim, quais? 

23. Qual o grau de importância e desejo você daria, para cada um desses eixos da automação? 

  

24. Você acha que ainda não possui uma casa ou equipamentos da automação residencial por qual motivo? 

 Por não conhecer muito sobre o assunto; 



 Por falta de divulgação das empresas do ramo; 

 Por achar ainda algo de alto custo financeiro; 

 Por falta de empresas especializadas que trabalhem com público de classes menos elevadas; 

 Pelas lojas e comércios locais não venderem ou não expor produtos dessa área. 

 

25. Você gostaria de possuir uma casa totalmente ou parcialmente automatizada? 

Total: (   ) Parcial: (   )  Não gostaria de ter casa automatizada: (   ) 

 

26. Explique a resposta acima: 

 

27. Qual é a probabilidade de você possuir itens e equipamentos de automação residencial nos próximos anos? 

 

 


