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O que os consumidores e o mercado esperam 
dos veículos inteligentes?

O que devemos levar em conta na hora de 
definir o projeto de uma casa inteligente?

O ápice do design, da arquitetura e do paisagismo 
em ambientes repletos de originalidade 

CARROS AUTÔNOMOSCASA COR MATO-GROSSO PLANEJAR É PRECISO

A “cara” do dono, apartamento em Salvador (BA) 
reúne modernidade, hospitalidade e muito estilo 

DIVERSAO 
GARANTIDA

QUANTA 
PERSONALIDADE!

Testamos o televisor P65US, da SEMP TCL, 
que entrega alto desempenho, resolução 4K 

Ultra HD e um design de cair o queixo!



QUEM MORA EM UMA 
CASA INTELIGENTE?
Para que seja de fato “inteligente”, uma propriedade precisa contar com soluções 

que atendam especificamente às necessidades de quem nela vive
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›› Muitos players moram em uma Casa 
Inteligente. Para começar, há o dono (ou 
dona) da casa, a pessoa (ou pessoas) que é 
a maior provedora de recursos financeiros 
para as demais e para a própria residência. 
Chamemos esta pessoa (ou pessoas) de “pro-
vedor” (ou “provedores”). Temos as pessoas 
que moram na casa, que normalmente são 
os filhos e filhos dos provedores, bem como 
seus parentes ou amigos. Estes podem usar 
a Casa Inteligente de forma contínua, onde 
são chamados de moradores, ou de forma 
temporária, os chamados hóspedes.  

Podemos ter um grupo especial de morado-

res que precisam de algum tipo de assistên-
cia, seja pela idade avançada, seja por um 
problema de saúde (temporário ou permanen-
te). Chamemos estas pessoas de “especiais”. 
E temos o grupo de pessoas que não moram 
na Casa Inteligente, mas participam de seu 
dia-a-dia. Podem ser empregados domésticos, 
jardineiros, piscineiros, cuidadores e similares, 
aos quais chamaremos de “trabalhadores”.

Então, temos os provedores, moradores, 
hóspedes, especiais e trabalhadores conviven-
do de alguma forma e usufruindo e contri-
buindo com uma Casa Inteligente. Mas cada 
um destes players tem uma interação própria 

com a casa, com seu grupo específico de be-
nefícios e dificuldades. Vamos, então, analisar 
a participação de cada grupo.

Consideremos o seguinte cenário: uma 
família de classe média alta, que mora em 
uma casa dentro de um condomínio fechado. 
Os provedores são um casal (ambos traba-
lham). Eles têm dois filhos, um entrando na 
adolescência e outro que ainda é criança. Os 
pais de um dos provedores também moram 
na casa, sendo que um deles tem necessi-
dades especiais. E os trabalhadores incluem 
uma empregada, um cuidador, uma babá, um 
jardineiro e um piscineiro.
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A casa é grande e confortável e permite que 
os provedores, moradores e especiais tenham 
seus próprios espaços. A casa é moderna e foi 
concebida para que se possa incluir facil-
mente tecnologias de Casa Inteligente sem a 
necessidade de grandes reformas. 

Será que está casa está pronta para se tornar 
“inteligente”? Como este processo acontece? 
O que deve ser levado em conta para que a 
casa traga benefícios ao maior número possí-
vel de players? Antes de analisar o processo de 
transformação, pensemos nas necessidades e 
desejos de cada player. 

Comecemos definindo uma Casa 
Inteligente “pronta”. Esta terá uma série de 
equipamentos que permitirão o controle de 
iluminação, de aparelhos elétricos e eletrô-
nicos, de tarefas rotineiras e de elementos 
de segurança de forma automática, que 
podem ser executados por uma central ou 
diretamente por qualquer um dos players. 
Estes equipamentos também contribuirão 
com informações adicionais que poderão 
ser utilizados por processos de inteligência 
artificial, visando aumentar a eficiência do 
controle, a economia de energia e o conforto 
e segurança dos usuários da Casa Inteligente.

Iniciemos, então, pelos trabalhadores. Aqui, 
temos dois grupos: os que estarão presentes 
continuamente, como empregados domés-
ticos, cuidadores e babás, e os de presença 
esporádica, como jardineiros e piscineiros. 
Para o grupo dos trabalhadores contínuos, 

a casa deve contribuir ajudando com suas 
tarefas diárias. Ela deve facilitar o controle do 
estoque de mantimentos e similares, a realiza-
ção de tarefas dentro dos horários previstos e 
a comunicação com os demais usuários, entre 
outros fatores. Para este grupo de usuários, 
ferramentas que informem o que precisa ser 
comprado e que ajudem a administrar e pro-
videnciar a aquisição dos itens faltantes seria 
uma ótima ajuda. 

Se os demais usuários mantiverem um mí-
nimo de uma agenda online, com previsão de 
saída e chegada à casa, isto também ajudaria 
aos trabalhadores programarem as tarefas de 
forma a otimizar o que é feito, quando é feito 
e para quem é feito. Saber, por exemplo, que 
um morador passará o dia todo no clube ou 
que um especial terá que sair cedo em jejum 
para um exame médico permite otimizar a 
quantidade de comida que é preparada e or-
ganizar a sequência de tarefas mais otimizada. 

Estes trabalhadores precisam se comunicar 
com a Casa Inteligente. É provável que todos 
tenham celulares, mas, tanto por aspectos de 
privacidade quanto de segurança, nem todas 
as funções da Casa Inteligente devem estar 
disponíveis e programadas em seus aparelhos. 
Ademais, talvez seja uma boa ideia que estes 
players somente tenham acesso aos sistemas 
da Casa Inteligente quando estiverem dentro 
(ou muito próximo delas). 

Seria importante, também, que os princi-
pais sistemas da Casa Inteligente pudessem 

ser acessados pelos trabalhadores perma-
nentes diretamente de outras interfaces, 
não impondo, assim, que tenham apare-
lhos celulares mais modernos e atualiza-
dos. Neste caso, tablets distribuídos pelos 
principais ambientes (e outros meios de 
comando) seriam muito úteis.

Mesmo entre os trabalhadores per-
manentes existem certas diferenças. 
Um cuidador deve ter acesso a regis-
tros médicos, assim como deve poder 
interferir em cardápios, acompanhar 
parâmetros biométricos e comporta-
mentais da pessoa especial e ter uma 
forma de interagir com a casa para 
informar sobre o andamento do trata-
mento (como atividades e remédios ou 
anotações que posteriormente serão 
usadas por uma equipe médica). 

Já uma babá quer saber os horários de 
atividades das crianças, acessar algumas 
das câmeras da casa e interagir com os 
pais, mesmo quando não estão em casa. 
Para os trabalhadores esporádicos, seria 
interessante algum controle de acesso 
com horários bem estipulados e com o 
devido registro de acesso. Assim, seria 
possível permitir entrada do piscineiros 
apenas em dias específicos, dentro de 
uma faixa de horário pré-acordada. 

Isto nos leva a discutir o aspecto de 
controle de acesso, não só aos ambien-
tes, por meio de fechaduras inteligen-
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tes, mas aos próprios sistemas, através 
de alguma forma de identificação. A 
Casa Inteligente precisa saber “quem” 
a acessa, para saber o que a pessoa 
pode fazer e quais sistemas da casa 
pode controlar. Ademais, a forma 
escolhida aqui também deve ser con-
veniente para os demais players; caso 
contrário, o sistema deverá ter mais de 
uma forma de acesso.

Por enquanto, vamos considerar um 
misto de senha numérica com biometria, 
escolhendo esta última para sistemas 
mais críticos e sensíveis à segurança de 
todos. Desse modo, nossa Casa Inteli-
gente, para atender aos objetivos dos 
trabalhadores, deverá ter:

• Ferramentas e equipamentos que 
ajudem a controlar estoques e mate-
riais, gerando listas de necessidades 
de provisionamento.

• Ferramentas de comunicação entre 
os usuários para indicação de necessi-
dades, anotações importantes e acompa-
nhamento de atividades

• Ferramentas que ajudem a comple-
mentar e melhorar os serviços presta-
dos, desde micro-ondas inteligentes a 
câmeras de monitoramento com sensor 
de ruído e movimento.

• Controle de acesso à casa e aos 
seus sistemas que permitam aos vários 

players interagirem com a casa, res-
peitando a segurança e a privacidade 
de cada individuo e, ao mesmo tempo, 
limitando o acesso às áreas e funções 
que lhes são pertinentes.

Como se vê, ainda não definimos 
nenhum equipamento específico. Estamos 
nos concentrando em funcionalidades, 
necessidades e benefícios. E, por enquan-
to, tratamos apenas de um player entre os 
cinco existentes.

Nos próximos artigos, daremos conti-
nuidade a esta análise, abordando cada 
player individualmente, para ver se con-
seguimos chegar a um conjunto coeso de 
funcionalidades. Em seguida, partire-
mos para a definição de qual grupo de 
equipamentos atenderá melhor o nosso 
objetivo de termos uma Casa Inteligente 
“realmente” inteligente. 

Esta é a forma mais “correta” de se projetar 
uma Casa Inteligente – mas, com certeza, é a 
menos utilizada. Hoje, o processo começa sem 
planejamento, mais por mera curiosidade e 
limitado às sobras de orçamento. Mas isso não 
impede que exista um planejamento que leve 
em conta a experimentação (a fase da curiosi-
dade, para ver se gostamos e nos adaptamos) e 
que também considere pequenos investimen-
tos feitos seguidamente, até atingirmos o obje-
tivo final: uma Casa Inteligente que respeite e 
colabore com todos os seus moradores. •


