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Quem projeta automação residencial?

com frequência ouvimos em 
nossos encontros e eventos a per-
gunta: Quem projeta automação 
residencial? E também de po-
tenciais clientes, como morado-
res, construtoras e arquitetos. E a 
resposta ainda não é tão simples. 
Um mercado novo, como o de au-
tomação residencial, ainda tem 
seus principais personagens em 
desenvolvimento.

o mais relevante deles é o cha-
mado integrador de Sistemas Resi-
denciais. É ele quem faz a conexão 
entre os fornecedores de soluções e 
equipamentos de automação com 

os usuários finais dos sistemas. Dentre 
as suas principais atividades, espera-se 
que ele faça desde o atendimento inicial, 
onde são levantadas as necessidades do 
cliente até a entrega de todo o sistema 
funcionando.

Mas esta sequência de atividades 
está longe de ser simples. pelo contrá-
rio, envolve um alto grau de complexi-
dade pois implica, entre outras, as se-
guintes etapas:
1. Desenvolver o projeto executivo
2.  Visitar a obra para esclarecer os pres-

tadores de serviços sobre o seu pro-
jeto e acompanhar a sua execução

3.  Fazer ou supervisionar a passagem do 

cabeamento específico da automa-
ção, que pode envolver não apenas 
os sistemas ligados à instalação elé-
trica, mas também segurança eletrô-
nica, áudio e vídeo, redes, etc.

4.  instalar os equipamentos da automa-
ção e correlatos

5.  Executar a programação detalhada 
do sistema integrado, etapa que atu-
almente envolve o uso de mobiles 
como smartphones e tablets e cone-
xões via internet

6.  testar e aprovar a instalação e a pro-
gramação

7. instruir o cliente sobre o seu uso
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trabalho multidisciplinar
como podemos verificar aci-

ma, trata-se mesmo de um con-
junto de atividades complexo e 
multidisciplinar, envolvendo alta 
capacidade de trabalhar com 
novas tecnologias sem deixar 

de atender solicitações específicas de 
quem vai realmente utilizar o sistema, 
normalmente os moradores de uma 
residência.

por isso, vamos nos concentrar nes-
ta análise na primeira etapa, o projeto 

integrado de automação residencial.
o início deste trabalho se dá pelo 

levantamento de necessidades do 
cliente, que normalmente resulta no 
preenchimento de um check list oriun-
do de reuniões pessoais e entrevistas 
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news and information on 
the residential and building 
automation sector.

Projeto Conectar
noticias e informaciones sobre 
el sector de automatización de 
viviendas y edificios.

Projeto Conectar
notícias e informações sobre o 
setor de automação residencial 
e predial.

por e-mail ou telefone. o profissional 
de automação precisa também checar 
os demais projetos de outras discipli-
nas que estão diretamente relaciona-
dos ao seu próprio projeto. normal-
mente citamos: arquitetura, interiores, 
instalações elétricas, iluminação e ar- 
condicionado. Mas em alguns casos 
podem existir ainda outros projetos 
específicos.

Uma vez de posse destas informa-
ções e da compatibilização dos demais 
projetos, o profissional de automação 
pode iniciar o seu. Mas ainda temos 
certos problemas a serem enfrentados. 

Um deles, por exemplo, é a cria-
ção de legendas e detalhamen-
tos para representar novos 
equipamentos que têm 
sido introduzidos nos pro-
jetos ao longo dos últimos 
anos. Exemplos disto são 
produtos de utilização ainda 
pouco conhecida dos próprios 
projetistas, como: leitoras biométri-
cas e fechaduras elétricas, cor-
tinas motorizadas, câmeras 
de diversos tipos, caixas 
acústicas e equipamen-
tos de som e vídeo, sis-
temas de irrigação au-
tomatizados, aspiração 
central e muitos outros. 
além disso, devemos lem-
brar que os próprios sistemas 
de automação têm origem em dife-
rentes fabricantes, que por sua vez 
adotam diversos padrões de infraes-
trutura. nem todos adotam padrões 
atualmente em uso, como caixas 4x2 

ou 4x4, necessitando então de uma 
representação especifica e bem clara 
visando quem está executando a in-
fraestrutura na obra.

Somado a estes fatores acima ci-
tados, temos ainda que reconhecer 
que a maioria dos projetistas das ou-
tras disciplinas ainda desconhecem a 
maioria das soluções que a automação 
residencial demanda e, portanto, têm 
sido ainda expectadores neste proces-
so, sem oferecerem uma contribuição 
relevante para a melhoria do projeto 
integrado.

constatadas estas difi-
culdades e também ob-

Se desejar informações antecipadas, envie um e-mail para:  
contato@aureside.org.br.

servando que vários integrado-
res não têm considerado o pro-
jeto como uma atividade dentro 
do grau de importância devida, 
a aureside está desenvolvendo 
um novo projeto institucional 
que visa criar um polo de novos 
projetistas que serão capacitados 
especificamente para atuarem na 
área de projeto, tendo entre seus 
clientes, inclusive, este grupo de 
integradores que hoje necessi-
tam deste apoio em sua atual 
atividade.

Este grupo de projetistas 
será formado pelos atuais 
projetistas de outras modali-
dades que desejam agregar a 

automação residencial em seu 
portfólio e pode incluir os colabo-
radores de empresas de integra-
ção, instalação e programação 

que também desejem ampliar 
sua gama de serviços atuais.

Estes profissionais vão par-
ticipar não somente de treina-

mentos teóricos e práticos de 
projeto, como também 

serão atualizados fre-
quentemente com 
dados levantados 
junto aos fabrican-

tes, além de utilizarem 
programas de projeto 

validados e homologados 
pela aureside. E terão a sua 
nova atividade devidamente 

divulgada ao mercado pela as-
sociação. teremos mais novidades 
nas próximas semanas!
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