
A VEZ É DA 

CASA 
INTELIGENTE 
Redução do custo da tecnologia e 
integração dos sistemas ao celular 
e ao tablet estimulam o mercado 
de automação residencial 

Imagine poder ligar o ar-condicionado, acender  a luz do 

jardim ou até mesmo encher a banheira de água quente 
antes de entrar em casa, usando o celular - ou tablet -

como controle remoto. Cena de filme de ficção futurista? 
Não, essa já é a realidade de quem mora em uma casa 
inteligente - como são chamadas as residências equipadas 
com sistemas de automação. 

Por meio de dispositivos eletrônicos distribuídos pelas 
áreas e equipamentos da casa, esses sistemas permitem 
abrir portas, controlar a iluminação e o ar-condicionado, 
ligar a TV, programar o home theater e o som ambiente, 
fechar persianas, cortinas e toldos, acionar a irrigação do 
jardim e até checar a segurança, por meio de câmeras IP. 
Com a integração dos sistemas de automação residencial à 
tecnologia móvel - e à internet -, é possível fazer tudo isso a 
distância, usando o tablet ou o smartphone. 

Essa é, sem dúvida, uma alavanca importante para 
o crescimento desse mercado, que tem atraído diversos 
fabricantes de peso para o conceito conhecido como home 
control (controle da casa]. Prova dessa tendência foi o 
espaço ocupado por empresas oferecendo produtos e 
sistemas desse tipo na CES 2012, grande feira de produtos 
eletrônicos de consumo realizada no início deste ano, em 
Las Vegas, nos Estados Unidos. 

Diversas construtoras também apostam no conceito de 
casa inteligente, acrescentando alguns pré-requisitos de 
automação às plantas de novos edifícios. Com as tecnologias 
de comunicação sem fio - em especial, o Wi-Fi ficou mais 
fácil instalar sistemas de automação também em casas e 
apartamentos prontos, uma vez que não é preciso quebrar 
paredes para colocar uma tubulação específica para isso. 
Além disso, as redes Wi-Fi oferecem a vantagem da conexão 
direta com a internet em banda larga. 

CUSTO MAIS BAIXO 
Estudo recente da empresa de pesquisas e 

consultoria Strategy Analytics indica que, em 2016,42% 
de todas as residências do mundo - cerca de 800 milhões 
de l a r e s - t e r ã o instalado redes domésticas baseadas 
em tecnologia Wi-Fi. Atualmente, o percentual está em 
25%, o que representa pouco mais de 400 milhões de 
domicílios com conexão à internet sem fio. Segundo a 
consultoria, a proliferação de dispositivos preparados 
para a comunicação no padrão Wi-Fi, aliada à própria 
expansão dos serviços de banda larga, tem contribuído 
para o rápido crescimento desse mercado. 

E isso tem reflexos no segmento de automação 
residencial. "A evolução da tecnologia nessa área, com a 
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home theater, ficou muito mais fácil com o iPad", acrescenta 
Trauer. Ele observa que, quanto mais sofisticados 
e complexos os aparelhos, maior é a quantidade de 
dispositivos para o seu controle. "É possível trocartodos 
os controles remotos pelo tablet, o que facilita o uso dos 
aparelhos até por quem não domina tecnologia", afirma. 

Outro benefício da automação é a redução no consumo 
de energia, graças ao controle da iluminação e do uso 
mais eficiente do ar-condicionado e dos equipamentos 
eletrônicos da casa. Só com a colocação de dimers no 
sistema de iluminação (que permitem ajustar os níveis 
de intensidade da luz], Trauer diz que a economia chega a 
30% a 40%. Além disso, é possível introduzir um comando 
no sistema de automação para que todos os aparelhos 
eletrônicos sejam efetivamente desligados quando não 
estiverem em uso (em geral, eles permanecem em stand-
by, o que acaba consumindo energia). 

A segurança é outra vantagem importante da automação 
residencial. A possibilidade de acender as luzes da casa antes 
de abrir o portão, ainda dentro do carro, pode afastar intrusos 
que preferem agir na escuridão. E a conexão do sistema 
a câmeras de vídeo IP, que enviam as imagens captadas 
diretamente pela internet, permite monitorar a casa mesmo 
estando a quilômetros de distância, em viagem de férias. 

introdução dos sistemas sem fio, baixou muito os custos 
de instalação", afirma o engenheiro Ricardo Trauer, que 
fez mestrado na Inglaterra em Advanced Automation and 
Design. "Além disso, o aumento da oferta de sistemas 
no mercado também fez os preços caírem, tornando a 
automação residencial mais acessível." 

Trauer dá um exemplo: hoje, com 5 000 reais, é possível 
implantar um projeto de automação de uma sala de 
aproximadamente 20 metros quadrados, envolvendo o 
controle de iluminação e dos aparelhos do home theater. Há 
três anos, o investimento no mesmo projeto girava em torno 
de 15 000 reais. Além disso, o painel de controle do sistema 
- o modelo touchscreen, para instalação na parede, custa 
entre 6 000 e 10 000 reais - agora pode ir para dentro de um 
tablet como o iPad, de preço mais acessível e que ainda pode 
ser usado para outras funções, como navegar na internet. 

FIM DO CONTROLE REMOTO 
A comodidade é, sem dúvida nenhuma, a primeira 

vantagem - e a mais visível - da instalação de um sistema 
de automação residencial. 0 conforto é ainda maior se o 
painel de controle estiver em um dispositivo móvel, como o 
tablet, que pode ser levado para qualquer lugar da casa. "A 
interação com equipamentos eletrônicos, por exemplo do 
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Text Box
Fonte: Info Exame, São Paulo, n. 318, p. 104-105, jul. 2012.




