
ANO - 12
#164

Charmosas e econômicas, elas 
ganham um espaço cada vez maior 

na decoração?

Durma melhor com o auxílio de 
dispositivos criados especialmente 

para este fim 

Saiba que fatores devem ser levados em 
conta antes de definir as funcionalidades de 

sua “Casa Inteligente” 

LÂMPADAS DIMERIZÀVEISMODO DE FAZER TECNOLOGIA A SERVIÇO DO SONO

Inspire-se nos projetos da Casa Cor para dar 
um “up” nos ambientes de sua residência 

O LAR DOS 
SEUS SONHOS

Testamos o projetor W2000+, 
da BenQ, uma máquina de alto 
desempenho na reprodução de 
qualquer tipo de conteúdo 

O LAR DOS 
SEUS SONHOS
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Mundo Conectado

Ao definir um modelo de Casa Inteligente que cumpra à risca tal denominação, é 

preciso considerar cuidadosamente as necessidades das pessoas que vivem ali

››  No artigo anterior, começamos a analisar a 
Casa Inteligente a partir da perspectiva daque-
les que a usam, focando em suas necessida-
des e nos benefícios que a propriedade pode 
oferecer. Mais importante, caracterizamos os 
diferentes players: provedores, moradores, 
hóspedes, especiais e trabalhadores e analisa-
mos mais detalhadamente este último player.

Agora, daremos atenção aos especiais. 
Quem seriam as pessoas que pertencem a 
este grupo quando pensamos em Casa Inte-
ligente? Em geral, são pessoas que precisam 
de algum tipo de assistência, seja de forma 
temporária ou permanente. Um dos grandes 
participantes deste grupo são os idosos, 
apresentando um perfil que merece toda a 
atenção, pois seu bem-estar mental está muito 
vinculado ao espaço que ocupam e ao papel 
ativo que têm dentro de uma família que 
compartilha uma Casa Inteligente.

CONFORTO PARA OS IDOSOS
Há um caso muito especial quando pensamos 
em idosos e Casa Inteligente, que deve tratado 
de forma isolada: é quando essas pessoas 
moram sozinhas e os benefícios da Casa 
Inteligente permitem que elas mantenham sua 
liberdade e privacidade. Não é o que estamos 
considerando aqui. Para esta nossa Casa Inte-
ligente, estes idosos são, em geral, os pais dos 
provedores e moram junto com a família. Os 

motivos podem ser a preocupação dos mais 
jovens com os mais velhos ou mesmo o papel 
ativo que estes idosos podem ter no cuidado 
com as crianças e com o gerenciamento da 
própria residência. 

Assim, a casa deve saber respeitá-los 
e atendê-los plenamente. Ela deve saber 
“conversar” com os idosos e a melhor forma 
de fazê-lo é por meio de comandos simples 
para tarefas simples: tablets com poucos 
comandos, legíveis e inteligíveis (sem o uso 
demasiado de ícones) e respostas audíveis 
talvez sejam a melhor opção. Por outro lado, 
aceitar comandos de voz somente é válido se 
não houver o risco de não entendimento, pois 
isto poderia irritar a pessoa idosa a ponto de 
abandonar o uso das tecnologias. Também é 
importante que se tenha o cuidado de progra-
mar algumas funções específicas para estas 
pessoas, dando-lhes uma sensação de posse 
e participação. Coisas simples, como nomear 
um determinado canal como “Notícias das 
Oito”, podem ser muito melhores do que a 
pessoa ter que pedir “CNN em Português”.

A inteligência da casa pode também apren-
der a acompanhar a rotina das pessoas idosas, 

tanto monitorando e alertando quando houver 
desvios significativos quanto as ajudando a 
tirar melhor proveito destas rotinas. Um exem-
plo seria a previsão do tempo nos momentos 
de caminhada, orientado sobre vestimenta 
adequada, ou, melhor ainda, sugerindo o 
melhor momento de caminhada conforme 
a previsão do tempo (incluindo incidência 
de UV). Pode, também, lembrar dos eventos, 
compromissos e remédios e ser uma espécie 
de acompanhante, aceitando comandos para 
recados e lembretes.

De forma meio futurista, a casa pode até 
servir de meio de comunicação, recebendo 
e entregando recados entre os moradores; o 
pai pode deixar um recado para a filha sobre 
alguma coisa que quer que ela compre, ou o 
filho pode avisar ao pai de que precisa de ca-
rona para o treino de futebol. A casa receberia 
os recados e os entregaria aos destinatários 
na primeira oportunidade. Mas temos mais 
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pessoas especiais. Podemos considerar as que 
têm dificuldades de mobilidade. A casa pode 
dar especial atenção à iluminação, facilitan-
do os deslocamentos, ou trazer ao morador 
funções mais específicas de comando de 
qualquer equipamento presente no ambien-
te. Os comandos de voz podem ser de vital 
importância para estes moradores, incluindo 
a capacidade para comunicação instantânea 
com qualquer outro morador, esteja ele onde 
estiver, ou com serviços específicos de socorro 
e assistência.

BEM-ESTAR
Se pensarmos em todos os players envolvidos, 
este é possivelmente, o que mais tirará be-
nefícios da Casa Inteligente. Mas, ao mesmo 
tempo, será o que mais dependerá dela para o 
seu dia-a-dia.

Ao projetar uma Casa Inteligente onde exis-
tam moradores especiais, temos que conside-

rar com muito cuidado as maneiras de deixar 
esta casa sempre inteligente. Devemos 
pensar em energia elétrica emergencial 
e em meios de comunicação alternativos 
com os serviços na Nuvem, de forma a 
manter, pelo menos, as funções mais di-
retamente ligadas ao conforto e bem-estar 
destas pessoas. Na falta de energia elétrica, 
não precisaremos de TVs ligadas, mas te-
mos que considerar a iluminação e alguns 
outros equipamentos, como dispositivos 
médicos, geladeiras ou aquecedores.  

Uma Casa Inteligente saberá monitorar a 
temperatura e a qualidade do ar onde está 
o morador e saberá que, na falta de energia 
elétrica para o ar condicionado, deverá abrir 
determinadas janelas para manter a ventilação 
sem a perda do conforto térmico. Na falta da 
Internet, a casa deverá ter uma opção para 
funções como comunicação com serviços 
de assistência e segurança, abrindo mão de 
streaming e previsão do tempo.

Mas o grande desafio provavelmente é 
planejar uma Casa Inteligente onde sabida-
mente não há pessoas especiais, mas que seja 
capaz de se adaptar rapidamente a situações 

nas quais algum morador se torne “especial” 
temporariamente. Isto pode ocorrer quando 
um dos moradores se acidenta, adoece ou 
precisa convalescer de uma cirurgia.  

Então, já havíamos definido algumas 
características de nossa Casa Inteligente para 
atender aos objetivos dos trabalhadores; agora 
acrescentamos outras, pensando nas necessi-
dades dos moradores especiais:

∙ Flexibilidade na forma de se comunicar.
∙ Simplicidade e objetividade na comunicação.
∙ Possibilidade de assumir diferentes “perso-
nalidades” de acordo com a pessoa especial 
que esteja interagindo neste momento.
∙ Capacidade de acompanhamento de rotinas.
∙ Funcionalidades-chave garantidas na  per-
da da alimentação elétrica ou da comunica-
ção com a internet.
∙ Capacidade de “iniciativa” quando detec-
tar comportamentos fora da rotina.
∙ Ferramentas de comunicação entre os 
usuários para indicação de necessidades, 
anotações importantes e acompanhamen-
to de atividades (já estava na lista dos 
players trabalhadores).
∙ Controle de acesso à casa e aos seus 
sistemas, que permitam aos vários players 
interagir com a casa, respeitando a seguran-
ça e a privacidade de cada individuo e, ao 
mesmo tempo, limitando o acesso às áreas 
e funções que lhes são pertinentes (já estava 
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na lista dos trabalhadores e pode ser útil 
com pessoas especiais).

Como se vê, continuamos não definindo 
nenhum equipamento específico, mas apenas 
olhando para as funcionalidades, necessida-
des e benefícios. E, até agora, tratamos apenas 
de dois players entre os cinco existentes. Nos 
próximos artigos, daremos continuidade a esta 
análise, abordando os demais players indivi-
dualmente e buscando chegar a um conjunto 
coeso de funcionalidades – para, então, defi-
nirmos qual grupo de equipamentos melhor 
atende ao nosso objetivo de termos uma Casa 
Inteligente “realmente” inteligente.

Repetindo o que afirmamos no primeiro 
artigo: esta é a forma mais “correta” de se pro-
jetar uma Casa Inteligente, mas, com certeza, 
é a menos usada... até atingirmos o objetivo 
final: uma Casa Inteligente que respeite e 
colabore com todos os seus moradores. •


