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Com estética “industrial” e um primoroso sistema de
áudio e vídeo, apartamento em São Paulo (SP) é um
deleite para os olhos e os ouvidos

Testamos a Q7FN, TV QLED da Samsung que
entrega alto desempenho, fácil acesso às
plataformas digitais e um design arrojado

SOM “EM BARRA”
Design e potência, a soundbar da Harman
Kardon - SB 20 proporciona um som com a
qualidade JBL em qualquer ambiente

O SONO DOS JUSTOS
Saiba quais são os gadgets e tecnologias que
nos fazem dormir melhor e que ampliam a
saúde e o bem-estar

ENTRE E FIQUE À VONTADE...
Saiba o que levar em conta na hora de programar
sua Casa Inteligente para interagir com
os hóspedes
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QUEM MORA EM UMA
CASA INTELIGENTE?
Por George Wootton Fotos Shutterstock.com (Tracy ben, zhu difeng e Prasit Rodphan)

Como uma propriedade moderna deve interagir com os hóspedes?
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›› Nos artigos anteriores analisamos a Casa
Inteligente sob a perspectiva daqueles
que a usam, focando em suas necessidades e benefícios que pode oferecer. Mais
importante, caracterizamos os diferentes
players: provedores, moradores, hóspedes, especiais e trabalhadores. O primeiro
artigo foi dedicado aos trabalhadores e o
segundo aos especiais. Agora vamos olhar
para os temporários, os quais convencionamos chamar de “hóspedes”.
Um hóspede em uma Casa Inteligente é
um convidado que não está familiarizado
com o que a residência pode oferecer. Ele
deve se sentir à vontade dentro das liberdades oferecidas por seu anfitrião. Um hóspede
pode ficar apenas algumas horas, alguns
dias ou até semanas, mas sempre será um
hóspede. Como será, então, a interação entre
este hóspede e a Casa Inteligente?
LUZ
Comecemos pelas coisas mais simples: o
controle de iluminação, um dos primeiros
itens implementados na Casa Inteligente.
Os vários circuitos de iluminação foram
configurados para obedecer a comandos de
voz ou através de smartphones, a reagirem
a informações de sensores, a terem comportamentos distintos conforme o “humor” da
casa ou de seus moradores.
Assim, os moradores podem comandar
cada circuito individualmente ou agrupá-los
para poderem comandar um grupo de circuitos de uma única vez facilitando obterem
o resultado esperado de vários circuitos.
Sensores também podem determinar o
funcionamento de certos circuitos: sensores
de movimento ou de luminosidade são os
mais usados. Podemos ainda ter moradores
definindo os “humores” da residência (“todos
dormindo”, “casa vazia”, “festa”), onde os
circuitos de iluminação terão comportamentos distintos para cada “humor”.
Alguns cuidados, que podem até parecer
óbvios, devem ser tomados quando concebemos uma Casa Inteligente. Todo circuito de
iluminação de uso geral pelos moradores
deve permitir e prever comandos através de

interruptores ou pulsadores. Isto é fundamental para quando esquecemos o
smartphone (ou sua bateria acaba) ou quando temos, adivinhem, hóspedes! É verdade
que você pode até instalar no smartphone
do seu convidado o aplicativo que é usado
para o controle da iluminação, definir um
perfil com acesso a apenas os circuitos que
podem ser comandados por ele e, quando
a visita for embora, lembrar de desinstalar
ou desabilitar o aplicativo! Isto pode até ser
interessante para hóspedes “repetitivos”,
mas seguramente não é cômodo. Se a casa
tiver interruptores para os circuitos de uso
dos hóspedes, tudo fica mais fácil!
Alguém pode lembrar que, hoje, temos
a possibilidade de comandos por voz. Mas
até o presente momento a distinção entre os
diferentes usuários é um processo cansativo
e não muito confiável. Assim, seria meio
ridículo configurar seu assistente virtual para
reconhecer a voz de um hóspede. Também é
importante prever a possibilidade de desabilitar algumas cenas que podem ter sido criadas não supondo hóspedes. Um caso típico
é a utilização de cenas que apagam todas
as luzes das áreas sociais quando o morador
define que a casa está “dormindo”. Deixar o
hóspede no escuro só porque você incluiu
na sua cena de casa “dormindo” aquele
ambiente que é um misto de escritório com
quarto de hóspedes pode deixar sua visita no
escuro, literalmente.
COMANDOS
Já que toda Casa Inteligente precisa ter
sensores para ser “inteligente”, é necessário
analisar as funções automáticas que estes
sensores podem comandar. É sempre bom
avisar o hóspede sobre algumas destas
funções para evitar sobressaltos com luzes
se acendendo ou se apagando sozinhas. É
comum utilizarmos sensores em corredores
e outras áreas de trânsito onde as luzes são
acesas temporariamente quando um sensor
detecta movimento. Mas este mesmo sensor
pode estar configurado para servir de alarme
contra intrusos quando os moradores vão
dormir. Então, é importante ter uma configu-
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ração preparada onde alguns sensores deixam de ter esta função de alarme enquanto
há hóspedes na casa.
Então, enquanto pensamos no hóspede e
na iluminação, uma Casa Inteligente deve
permitir comandos locais através de interruptores e deve considerar em sua “inteligência” que algumas funções automáticas
têm comportamento alterado quando há
hóspedes. E o morador precisa apenas avisar
à casa que o hóspede está presente!
Ainda temos algumas outras áreas
para pensar, e uma delas é o controle de
acesso. Como deve a casa tratar o acesso
do hóspede à moradia? Obviamente que
isto é uma definição a ser dada pelos
moradores, mas se eles puderem antecipar
as possiblidades, mais preparada a casa
estará para atender às necessidades. Para
começar, a casa precisa saber identificar
que é o hóspede que busca entrar ou sair
da casa. As alternativas tecnológicas são
inúmeras, incluindo biometria, senhas,
cartões de acesso ou uso de smartphones.
Quando falamos de um primeiro acesso,
onde a pessoa ainda é uma visita que poderá
ser tornar hóspede, talvez prefiramos que
este seja liberado manualmente por um
dos moradores. Um bom vídeo-porteiro
inteligente, conectado ao smartphone de
um dos moradores, pode ser uma boa forma
de identificar e liberar o acesso do seu
visitante. Mas, quando falamos de hóspede,
não queremos que seja imperativo estarmos
disponíveis para liberar sua entrada.
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Toda Casa Inteligente deve, também, considerar mais de uma alternativa, pois o perfil
do hóspede pode ser variado e se adaptar a
uma forma de controle de acesso em detrimento de outra. Para a maioria das pessoas
a biometria pode ser adequada, mas ainda
não é 100% confiável e sempre depende
de um cadastramento prévio do hóspede, e
pedir que um hóspede deixe suas digitais no
sistema pode ser embaraçoso.
Senhas podem ser uma boa alternativa
para algumas pessoas e a recomendação é
que sejam definidas pelo usuário e não pelo
morador; isto aumenta a segurança e delimita responsabilidades de forma mais clara.
Contudo, há pessoas que têm dificuldade
com senhas... O uso de smartphones, que
liberam a entrada por proximidade, também
pode ser uma boa alternativa e a forma mais
fácil tem sido por QR CODE, que pode ser
enviado ao hóspede antes de sua chegada e
não pede nenhum aplicativo específico.
Seja qual for a forma de identificação,
a casa deve ser informada sobre qualquer
restrição quanto a horários e áreas da casa
que podem ser acessados, e deve manter um
registro das movimentações do hóspede; é
todo direito do morador saber quando seu
hóspede entra ou sai de sua propriedade. A
Casa Inteligente deve, ainda, considerar, pelo
tempo da hospedagem, que o hóspede é um
dos moradores e coordenar todas as atividades considerando sua presença.
Quanto ao método de liberação de
entrada, seja por fechadura inteligente, por

comando de travas eletromagnéticas ou
outras alternativas, aqui as opções oferecem
uma boa gama de preços e de aparências,
e compete ao morador provedor escolher
a que mais se adapta ao uso corriqueiro da
moradia e aos seus moradores fixos.
Quanto aos demais dispositivos inteligentes de uma casa, todos eles permitem seu
modo “burro” de funcionamento, ou seja,
com botões físicos e comandos locais, para
que funcionem sem a necessidade de aplicativos ou de comandos por smartphone.
Não se deve esconder o controle remoto
de televisores e aparelhos de ar condicionado, pois o hóspede pode precisar deles (e
até os moradores podem precisar esporadicamente). Todo e qualquer automatismo
que envolva comandar ou bloquear o uso de
equipamentos inteligentes devem ser passível
de ser desligado para que os equipamentos
possam ser usados de forma direta e manual.
E todos os automatismos que envolvam a
segurança dos moradores e do imóvel devem
ser mantidos em funcionamento considerando a existência do hóspede – e este deve ser
claramente instruído de como funcionam e
como atuam, para que possa tirar o melhor
proveito em caso de emergências.

SIMPLICIDADE
Em resumo, uma Casa Inteligente deve
saber que podem existir hóspedes que lhe
solicitem serviços, desde o comando de uma
iluminação até seu acesso à moradia e suas
dependências. A casa deve ter formas de

se adaptar a estas situações temporárias e
também saber voltar ao normal ao fim delas. E como tudo isso deve ser planejado?
De forma simples, o morador, imaginando que ele próprio tenha esquecido seu
smartphone e ainda querendo interagir
com a Casa Inteligente e sempre lembrando que novos moradores, mesmo que
temporários, devem aprender algumas
coisas da Casa Inteligente para melhor
conviver com ela.
Um caso no qual o conceito de
interação entre uma Casa Inteligente e
seus hóspedes temporários é levado ao
extremo é quando temos serviços de
hospedagem tipo AirBnB, em que um
proprietário aluga sua casa ou parte dela
para hóspedes temporários. De forma,
digamos, tradicional, imaginemos que
um proprietário reformou uma casa para,
agora, ter seis suítes interligadas por um
corredor e também uma área comum para
todas as suítes, com cozinha, lavanderia
e uma sala de estar. O proprietário aluga
estas suítes e disponibiliza os espaços
comunitários para uso dos hóspedes.
Tradicionalmente, toda vez que ele aluga uma suíte deve ir até o imóvel receber
o hóspede, entregar-lhe a chave, dar as
instruções básicas e depois, ao encerrar a
hospedagem, receber as chaves e inspecionar a suíte, além de ter que prepará-la
para o próximo hóspede. É verdade que
ele pode contratar alguém para isso, mas,
em todo caso, é um consumo de energia

e recursos. Imagine, agora, que este conjunto de suítes seja uma Casa Inteligente.
A começar, todo o controle de acesso
pode ser gerenciado remotamente pelo
proprietário, instruindo a casa sobre quem
pode e quem não pode entrar, incluindo
os horários em que começa e termina a
hospedagem contratada.
A Casa também informa ao proprietário o consumo de energia elétrica, água
e gás de cada suíte durante cada estada
contratada, bem como gerencia desperdícios de aparelhos de ar condicionado
ligados quando não há ninguém no
quarto. Em resumo, uma Casa Inteligente deve saber se adaptar quando tiver
hóspedes. Ela deve continuar a oferecer
conforto, segurança e economia e estar
preparada para mudar seu “perfil” com
a presença de outras pessoas que não os
moradores cotidianos. E isto só é alcançado com o planejamento adequado
de quais ferramentas a casa necessitará e com um sistema realmente
inteligente que possa ir se adaptando
ao longo do tempo, com ou sem a
participação direta dos moradores.
Repetindo o que afirmamos no
primeiro artigo: Esta é a forma mais
“correta” de se projetar 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. •
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