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TRABALHO  
De “Base”
Vem aí a Internet das Coisas, que mudará o nosso modo de nos relacionarmos 
com o mundo. Mas será que sua propriedade está preparada para este futuro?
›› Você está construindo ou reformando sua casa e ouviu 
falar sobre a Internet das Coisas (IoT – Internet of Things)? 
Quer saber com o que você precisa se preocupar? Para 
responder a essa pergunta, precisamos pensar no que a IoT 
influencia seu momento de construção (e como será sua 
casa em um futuro próximo).  

No que se refere à casa, pense na IoT como um 

conjunto de dispositivos e equipamentos conectados de 
alguma forma com a internet, trocando informações com o 
mundo exterior e, com isso, prestando serviços que, antes, 
não eram possíveis. Pense, ainda, que em sua casa há cer-
tos pontos para você se preocupar: as coisas, a internet e a 
segurança funcional de seus equipamentos e a privacidade 
de suas informações. 
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E, principalmente, lembre-se que a 
IoT ainda não existe. Ela está em desen-
volvimento e, por enquanto, não tem 
uma forma clara e definitiva. Quando 
estiver construindo ou reformando sua 
casa, leve em conta os itens que descre-
vemos a seguir. 

sisTeMa De aUTOMaçãO  
resiDeNciaL
Um sistema de automação residencial 
bem escolhido, instalado e documen-
tado é uma forma de se conseguir 
benefícios imediatos e, ao mesmo 
tempo, estar preparado para a IoT. Se 
você já planejava ter um sistema de au-
tomação em sua residência, recomendo 
que converse com seu integrador na 
hora de definir qual o melhor sistema, 
pensando no futuro e na IoT. Confie em 
seu integrador: ele é seu parceiro neste 
projeto. Mas peça que ele se preocupe 
com alguns pontos ao sugerir o melhor 
sistema para você.

• O que o fabricante planeja para sua 
linha de produtos? Ele tem evoluído 
continuadamente sua linha ou tem preferido lançar linhas 
novas a cada tecnologia que incorpora?

• Ele segue os protocolos de comunicação mais conhecidos 
do mercado (ZWave, ZigBee, Internet e Bluetooth, por 
exemplo)?

• Qual o trabalho que você e o integrador terão para 
atualizar o sistema com novas funções e versões dentro 
de, digamos, seis meses ou um ano? Será preciso trocar 
equipamentos ou tudo isso pode ser feito remotamente?

• Sistemas de automação cabeados são muito bons e con-
fiáveis, mas se você está pensando em Internet das Coisas, 
escolha um sistema que também possua soluções sem fio. 
Melhor sugestão: solução mista, usando cabeada para a 
iluminação “definitiva” e sem fio para outros tipos de fun-
cionalidade, como sensores de temperatura, luminosidade 
e presença.

• O fabricante já possui algum tipo de serviço na Nuvem (ou 
planeja desenvolver parcerias com soluções na Nuvem)? 

Um sistema de automação que “pensa” sem se adaptar à 
Internet das Coisas deve seguir padrões internacionais, ter em 
sua arquitetura redes sem fio e contar com uma central que 
funcione, cuidando da sua residência e, ao mesmo tempo, se 
comunicando com o mundo.

reDe iNTerNeT
Hoje, quase toda residência tem uma rede internet instalada 
– e se você está construindo, já está planejando a sua. Sugiro 
que faça um projeto cuidadoso e que invista em equipa-
mentos adequados para evitar retrabalhos e frustrações de 
performance. É conveniente contratar um projeto para esta 
rede. Eis as preocupações que você deve ter:

• Considere os pontos de rede que deverão ser cabeados, 
ou por não terem opção sem fio ou por preocupação com 
performance. Alguns equipamentos têm apenas conexão 
cabeada e outros exigem uma qualidade e velocidade de 
conexão em que o sem fio pode não ser a melhor opção. 
Na questão performance, pense, principalmente, na parte 
de streaming de vídeo.

• Considere um sistema sem fio que possa cobrir praticamen-
te todos os cantos de sua residência. Se hoje você não vê 
a necessidade desta cobertura, quando começar a instalar 
dispositivos inteligentes, pontos cegos de Wi-Fi poderão 
inviabilizar os benefícios de alguns dispositivos.

• Escolha equipamentos de qualidade e com a capacidade 
que atenda às suas necessidades futuras. Muitos problemas 
atuais de conectividade ocorrem por limitações em rotea-
dores que são desconhecidos do usuário comum.

• Peça ao projetista ou instalador a documentação com-
pleta da rede para que ela possa ser mantida e alterada 
sem maiores dores de cabeça. Deixe sempre a docu-
mentação atualizada.

reDe eLÉTrica
Todo sistema de automação residencial está diretamente 
relacionado com a rede elétrica de sua residência. O sistema 
se “envolve” com sua iluminação, interruptores e tomadas. Se 
for instalar um sistema de automação cabeado, a rede elétrica 
e o sistema de automação passam a ser um sistema único.  

Sempre peça ao seu integrador da automação que parti-
cipe diretamente do projeto elétrico, auxiliando seu projetista 
nas modificações que devem ser consideradas. Peça ao 
eletricista instalador que obedeça fielmente ao projeto e que 
identifique todo o cabeamento, principalmente se o sistema 
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de automação for cabeado. Obedeça às normas elétricas e 
tenha aterramento em todas as tomadas.

sisTeMa De ÁUDiO e VÍDeO e aPareLHOs De 
ar cONDiciONaDO
Os sistemas de áudio e vídeo, integrados ou não ao sistema de 
automação, e os aparelhos de ar condicionado são normal-
mente comandados por infravermelho ou por Wi-Fi. Assim, 
recomendo que se inclua sempre um ponto de rede Internet 
cabeada nos ambientes que possuam estes equipamentos.

POr QUe TUDO issO?
Se você está pensando em Internet das Coisas, sua casa será 
um pouco diferente do que é hoje. Ela terá uma série de 
sensores para informar condições de uso. Estes podem ser de 
consumo de energia elétrica, de temperatura, de presença, de 
luminosidade e de muitas outras grandezas físicas ainda não 
consideradas nos sistemas de automação, como volume de 
água, pressão e umidade do solo.  

Estes sensores se comunicam usando redes sem fio. Por 
isso é importante termos uma rede Wi-Fi bem montada e 
com boa cobertura. Você poderá ir acrescentando sensores 
sem maiores dores de cabeça. Os equipamentos de coman-
do (atuadores) seguem a mesma ideia de comunicação em 
rede sem fio, principalmente, se não estiverem comandando 
diretamente sua iluminação. É o caso, por exemplo, de 
comandos de sistemas de irrigação ou de corte de forneci-
mento de gás, em situação de emergência.

Tais equipamentos (sensores ou atuadores), em muitos ca-
sos, devem conversar com sistemas na Nuvem para aumentar 
sua funcionalidade, agregando inteligência artificial, capa-
cidade de consulta a informações de terceiros e capacidade 
de análise histórica. Para que isso aconteça da melhor forma 
possível, utilizamos um gateway, que é um equipamento que 
cuida da rede local, podendo utilizar vários protocolos para 
conversar com os sensores e atuadores, e que serve de “tradu-

tor” com a rede superior, a internet na Nuvem, onde estão os 
sistemas mais “inteligentes”. E, se você optou por um sistema 
de automação adequado, sua central de controle também 
fará o papel de gateway.

Alguns destes dispositivos também medirão seu 
próprio consumo de energia, passarão esta informação 
aos sistemas na Nuvem, que acompanharão o consumo 
ao longo do tempo, e irão gerar um alarme quando este 
consumo estiver fora do esperado. Para isso, sua rede elé-
trica deve estar bem instalada, respeitando, por exemplo, 
a correta instalação de fase, neutro e terra nas tomadas. Os 
circuitos também devem estar bem projetados, para que 
sejam adequados aos novos consumos que estes equipa-
mentos adicionarão ao sistema. 

Como se vê, um sistema de automação adequado, uma 
rede Internet bem projetada e uma rede elétrica correta 
facilitarão muito a incorporação de sua residência ao mundo 
da Internet das Coisas.

NOVas PreOcUPaçÕes
A Internet das Coisas trará alguns novos assuntos à mesa de 
discussão: as Coisas, a Segurança e a Privacidade. As Coisas 
são os equipamentos e dispositivos que serão adquiridos e 
instalados na residência. As principais orientações, aqui, são:

• Busque valor, mais que novidade. Estes equipamentos não 
serão baratos e custarão, em média, 50% mais que o mes-
mo equipamento sem a funcionalidade IoT. Uma geladeira 
“inteligente” pode ter seu valor e compensará pagar mais 
caro por ela, mas avalie primeiro se você vai tirar benefício 
das coisas que ela oferece a mais. Uma tela touchscreen 
na porta que lhe dá acesso a receitas tem pouca valia na 
geladeira que estará ao lado da churrasqueira, gelando 
suas bebidas.

• Pesquise, ou use o auxílio do integrador ou da própria 
internet, para saber se a Coisa nova é compatível com o 
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conjunto de dispositivos que você já possui. Enquanto a In-
ternet das Coisas não estiver “madura” há o risco de não se 
conseguir 100% de interoperabilidade (poder ser coman-
dada por qualquer sistema ou aplicativo) e interconectivi-
dade (“conversar” com qualquer outro equipamento).

Quando pensamos em Segurança, precisamos pensar em 
como proteger nossos dispositivos de ataques cibernéticos. 
E aqui, a responsabilidade é distribuída. Primeiramente, de-
vemos pensar na seriedade do fabricante. Empresas maiores 
tendem a se responsabilizar melhor pelos níveis de segurança 
colocados em seus produtos. 

Depois, precisamos pensar em nossa própria rede de 
comunicação. Devemos ter uma rede internet (incluindo 
os smartphones que usamos para acessá-la) minimamente 
protegidas, alterando as senhas padrão para senhas difíceis 
de serem adivinhadas, fechando portas não utilizadas de ro-
teadores e switches e mantendo todos os equipamentos com 
suas últimas versões de firmware. Aqui, talvez você precise 
de orientação de um profissional, mas, se você escolheu um 
bom profissional, para projetar e instalar a sua rede, ele já o 
instruiu em como se comportar. 

E temos que incluir, no quesito Segurança. a parte com-
portamental dos usuários, em geral, os membros da família. 
Eles também devem ter cuidado com as senhas e com os 
equipamentos que conectam à rede interna da residência. 

Já o quesito Privacidade se refere a uma via de duas 
mãos. O grande valor da Internet das Coisas é a possiblidade 
de usarmos informações em abundância na nossa inteligên-
cia artificial. É algo como controlar a temperatura do seu ar 
condicionado usando informações de temperatura externa de 

uma casa no seu bairro que já tem o sensor. Ou utilizar o sen-
sor de luminosidade que a concessionária usa para acender a 
iluminação pública para, também, acender a iluminação do 
seu jardim. 

Todo usuário da Internet das Coisas se beneficiará da 
informação de outros usuários. Então, é necessário que todos 
que usufruem colaborem, também, permitindo o acesso às 
informações que estão sendo coletadas em sua residência. 
O usuário da IoT deve entender que, se ele se negar a ceder 
informações, e todos fizerem o mesmo, não haverá IoT. 

Por outro lado, o desafio dos fabricantes, desenvolvedo-
res e prestadores de serviços na Nuvem é disponibilizar estas 
informações a terceiros com a devida proteção de privaci-
dade. Há várias formas pelas quais isto pode ser feito com 
certa responsabilidade. Mas você deve sempre estar atento às 
notícias no mercado. E não custa ler os contratos que assina 
quando adquire um produto ou serviço que esteja conectado 
à Internet das Coisas.

eM resUMO...
A Internet das Coisas ainda não chegou, mas está vindo 
– e com certeza, chegará. Se você está construindo ou 
reformando sua residência e acredita que aderir à tecno-
logia é uma forma de agregar os benefícios de segurança, 
conforto e economia, leve a IoT muito a sério já no seu 
projeto. Não é difícil! Basta seguir estes princípios: con-
trate profissionais para ter soluções profissionais; valorize 
a documentação de seus sistemas; busque sempre valor 
acima da novidade; e seja responsável por sua parte na 
Segurança e Privacidade e exija que seus fornecedores 
façam o mesmo! •
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