Entenda de uma vez por todas como
a automação residencial vai
transformar a sua vida.
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infinitos botões e robôs que faziam todo o
serviço de casa. Era um sonho que hoje soa
ultrapassado.

ocê certamente já se pegou imaginando
uma forma de fazer tudo funcionar por
conta própria para se livrar de tarefas
chatas, repetitivas e cansativas. Não há quem
não goste de comodidade e praticidade, e daí
surgem aquelas ideias de adestrar o cachorro
para buscar o jornal na porta de casa, ou - a
sofisticação disso - criar um robô que faz
absolutamente tudo que você quiser e mais um
pouco. Se pararmos para pensar, grande parte
do desenvolvimento tecnológico está
fundamentado no desejo de ficar de pernas
para o ar. E parece que estamos chegando
cada vez mais perto disso.

Sim, ultrapassado. Você pode até achar
estranho e argumentar que “ainda não temos
robôs que fazem tudo! E onde estão os carros
voadores?” - e você está certo! Mas a verdade é
que muito do que era possível no mundo dos
Jetsons não só já existe como também está bem
melhor do que o proposto. Especialmente se
olharmos para dentro de casa. Atualmente
temos tecnologias que os criadores do desenho
nem tinham como imaginar. Essa tecnologia é
conhecida como automação residencial.

É verdade que provavelmente não vamos nos
livrar totalmente do trabalho, mas o avanço da
tecnologia tem proporcionado maravilhas que
antes só eram possíveis em obras de ficção
futuristas. Lá nos anos 1960, o desenho
animado “Os Jetsons” mexeram com a
imaginação do mundo todo ao apresentar o
universo da Orbit City, uma cidade com carros
voadores, casas suspensas, trabalho
automatizado, eletrodomésticos controlados por
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Automação residencial: o que é isso?
O termo automação vem do latim automatus que
significa “mover-se por si”. É aplicado há mais
tempo no setor industrial, referindo-se aos
equipamentos que não precisam da interferência
humana para funcionar. Recentemente, graças à
evolução dos eletrodomésticos e a tecnologias
como internet wireless, esse tipo de equipamento
passou a ser comum também nas residências,
dando origem ao que chamamos de automação
residencial.
É provável que você já tenha algum dispositivo
automatizado em casa: uma cafeteira
programável para ligar no horário em que você
acorda, por exemplo, pode ser considerada
automatizada. Mas isso é apenas a essência da
automação residencial. Hoje já existe no mercado
uma diversidade de eletrodomésticos e aparelhos
conectados à internet que podem ser
programados ou controlados a distância tecnologia chamada de internet das coisas.
Do mesmo modo, também há sistemas de
eletricidade, temperatura e segurança que
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podem ser configurados e comandados de
qualquer lugar, por meio de um smartphone ou
tablet conectado à rede.
Isso, porém, por si só, não pode ser
caracterizado automação residencial. O grande
diferencial de uma casa inteligente é a
integração de todos esses dispositivos e
sistemas. Não basta ter um monte de
eletrodomésticos que façam tarefas isoladas,
eles precisam conversar entre si para
proporcionar maior qualidade de vida, reduzir o
trabalho doméstico, racionalizar o consumo de
energia e aumentar o bem-estar e a segurança
de toda a família. A automação residencial deve
fazer com que a sua casa saiba o que você
deseja e trabalhe para fazer isso acontecer na
hora certa.
Nesse e-book, você vai conhecer as
possibilidades da automação residencial,
entender como pode adequar sua casa ao seu
estilo de vida e quais os benefícios de ter uma
casa inteligente.

Boa leitura!

CASA INTELIGENTE: VOCÊ
COM CERTEZA VAI TER UMA!
As casas inteligentes já conquistaram o mundo. A
cada ano a automação residencial ganha mais e
mais destaque na Consumer Electronic Show
(CES), a maior feira de tecnologia do mundo,
realizada todo mês de janeiro em Las Vegas,
onde são apresentadas as tendências da área.
Lá já se fala em equipamentos com
inteligência artificial embarcada.
Embora no Brasil as casas inteligentes ainda não
façam tanto sucesso quanto lá fora, o mercado
está crescendo e a tecnologia está se tornando
mais acessível. Segundo dados da empresa
Statista, o mercado brasileiro de Smart Home
B2C deve crescer em torno de 40% em 2020 em
comparação a 2019.
A seguir, vamos mostrar como é uma casa
inteligente e como ela pode transformar o seu dia
a dia.
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AS POSSIBILIDADES DA
AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL
Uma casa inteligente é aquela que possui uma
diversidade de aparelhos automatizados e
interligados entre si, programados para fazer o
que você e sua família precisam para ter uma
vida mais confortável e segura. Essa integração
inclui todas as partes da sua casa e os
equipamentos que você desejar:
ar-condicionado, televisão, cafeteira, lâmpadas,
luzes externas, câmeras de segurança… As
possibilidades são infinitas. A seguir, vamos
mostrar alguns exemplos de como é possível
aplicar a automação residencial:
PORTAS COM FECHADURAS ELETRÔNICAS
As fechaduras eletrônicas oferecem segurança e
comodidade ao mesmo tempo. Elas permitem
que você abra e feche as portas remotamente de onde estiver. Em vez de chaves, você tem
senhas de acesso. É possível configurar senhas

para familiares, amigos e empregados, por
exemplo. Uma senha pode ser válida apenas
em dias e horários determinados – assim, a
faxineira conseguirá acesso somente no dia e no
horário de trabalho.
O sistema pode avisar sempre que alguém abrir
a sua porta ou se ela foi esquecida aberta. Ele
também pode enviar notificações quando
alguém comparecer ou não em um determinado
horário. As fechaduras eletrônicas podem ser
integradas com o alarme e as luzes da sua
casa. Assim, quando você chegar, o alarme será
automaticamente desativado e as luzes, acesas.
JANELAS COM SENSOR DE VIDRO
QUEBRADO
Em uma casa com grandes janelas de vidro, um
sensor de janelas quebradas pode garantir a
sua segurança. Ele detecta a frequência única
do som de vidro quebrado e pode ser integrado
com o sistema de alarmes para avisar caso
alguém invada sua casa.

LÂMPADAS LIGADAS POR SMARTPHONES

TOMADAS INTELIGENTES

As lâmpadas da sua casa podem ser cont
controladas
por painéis touchsc
touchscreen que se comunicam com
o Painel de Cont
Controle. Deste modo você pode
acender ou apagar as luzes de qualquer lugar ou
programar
ogramar as lâmpadas para acender ou apagar
em horários específicos.
Uma das possibilidades é configurar as
lâmpadas para apagar quando você trancar a
porta da frente e para acender quando você
abrir. Quando for viajar, você pode programar as
luzes e ninguém irá perceber que a casa está
vazia.

Com tomadas automáticas, você pode ligar e
desligar cafeteiras, abaju
abajures e outros
elet odomésticos de onde estive
eletrodomésticos
estiver. Programe a
cafeteira para ligar no horário que você aco
acorda e
tenha o café p
pronto esperando. Você também
pode economizar energia programando as
tomadas para cortar o consumo de aparelhos
em stand-by como televisores, micro-ondas e
DVDs.

AR-CONDICIONADO
Instale um te
termostato e controle a temperatura da
sua casa remotamente utilizando o seu
smartphone.
tphone. Você pode configurar o
a -condicionado para ligar alguns minutos antes
ar-condicionado
de chegar em casa e ter a temperatura ideal logo
que entrar.

SENSORES MAGNÉTICOS PARA A CENTRAL
DE MONITORAMENTO E PARA SEU
SMARTPHONE
Se você tem alguma gaveta ou cof
cofre que
precisa
ecisa estar segu
seguro, pode instalar sensores
magnéticos que detectam abe
abertura e
fechamento. Ele também pode ser utilizado em
portas e janelas. Esses sensores registram
sempre que a gaveta, porta ou janela se abrir.
Você pode ser notificado de qualquer
movimento e, se o alarme da sua casa estiver
ativado, o Painel de Controle envia um sinal para
a Central de Monitoramento.

SENSORES DE MOVIMENTO
Os sensores de movimento podem ser instalados
em qualquer ambiente da sua casa. Utilizam
uma tecnologia de última geração que garante
sensibilidade e confiabilidade superiores. Você
pode configurar os sensores para ser notificado
de qualquer movimento a qualquer hora do dia de onde você estiver.

PAINEL DE CONTROLE
O Painel de Controle é a peça mais importante do
seu sistema. É através dele que você controla e
integra todos os equipamentos da sua casa.
Você pode programá-lo da maneira que quiser,
usando comandos no seu smartphone ou
computador.
O Painel se comunica com todos os sensores da
sua casa, inclusive quando há falta de energia
elétrica. Se qualquer coisa suspeita acontecer,
ele envia um sinal para o seu smartphone e
aciona imediatamente a Central de
Monitoramento.

Controle de tudo de qualquer lugar

integração entre elas e notificações que deseja
receber.

Para que a casa inteligente cumpra o objetivo,
todos esses recursos precisam ser integrados
para se adaptar à sua rotina e ao seu estilo de
vida. Quem deve definir a maneira como sua
casa funciona é você. Por isso, é essencial que o
sistema de automação permita configurar e
controlar os equipamentos de forma
personalizada. Integrar comodidade, segurança
e economia é a grande vantagem de ter um lar
automatizado - e isso pode ser feito de uma
forma muito simples e prática, utilizando um
aplicativo para smartphones e tablets.

Além disso, por geolocalização, o aplicativo
também permite ajustar ações de acordo com o
lugar que você está - como abrir a porta da
garagem e acender as luzes quando você
estiver chegando em casa ou enviar uma
notificação caso você tenha saído e deixado o
ar-condicionado ligado.

Com todos os equipamentos conectados à
internet, você pode acompanhar tudo o que
acontece na sua casa, de qualquer lugar: ver
imagens das câmeras de segurança, saber se
alguma luz ficou acesa ou se esqueceu de
trancar a porta, por exemplo. É também por meio
do aplicativo que você determina como a sua
casa vai funcionar, configura as ações, os
horários para que sejam realizadas, o tipo de
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portões, desligar todos os eletrodomésticos,
apagar as luzes - mas deixar algumas acesas -,
avisar os vizinhos, deixar a chave com alguém
de confiança (ou deixar debaixo do tapete!),
pedir para irem checar se está tudo bem por lá
uma vez ou outra…

TENHA UMA CASA
INTELIGENTE PERFEITA PARA
VOCÊ
Você trabalha muito? Viaja com frequência? Tem
filhos pequenos? Recebe muitas visitas? Contrata
serviços regularmente? Tem uma segunda casa?
Tem uma rotina corrida e quer tudo pronto na
hora certa? Seja para deixar sua casa mais
segura, seja para te dar mais conforto e
praticidade, ter uma casa inteligente pode ajudar
no seu dia a dia, basta adaptar os recursos para
facilitar sua vida:

Com a automação residencial você
simplesmente controla tudo a distância, não
importa onde estiver. Com apenas um toque,
verifica se tudo está trancado. Se alguém
precisar entrar em casa você mesmo pode abrir
a porta. A qualquer momento, pode dar uma
espiada nas câmeras de segurança. É possível
até simular sua presença configurando as luzes
para acender e apagar em horários específicos.
Assim você viaja tranquilo e sua casa fica em
segurança.

VIAJA MUITO
A trabalho ou por lazer, se você passa longos
períodos fora de casa sem que ninguém fique lá
para cuidar de tudo sabe muito bem das
preocupações decorrentes de deixar a casa
vazia - e o estresse que é deixar tudo em ordem
antes de sair. Trancar todas as janelas, portas e
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acompanhar o que acontece por lá a qualquer
momento pelas câmeras de segurança, dar
acesso a quem você desejar, ligar
eletrodomésticos e luzes quando precisar e até
facilitar a manutenção - ter um irrigador de
jardim automatizado, por exemplo.

CONTROLE DE FUNCIONÁRIOS
Ter uma casa inteligente também pode ajudar
você a saber que horas seus funcionários entram
e saem e o que eles estão fazendo quando você
não está em casa. Se você tem uma faxineira que
trabalha três vezes na semana, por exemplo,
pode dar uma senha de acesso - e receber uma
notificação caso ela não chegue no horário.

FILHOS
Com uma casa inteligente, você também pode
cuidar da rotina dos seus filhos, garantir que
eles estejam seguros em casa, que respeitem os
horários que você determinou para cada
atividade e notificar você caso façam algo
errado. Com uma senha de acesso configurada
para eles, a fechadura eletrônica pode registrar
o horário que chegaram da escola e mandar um
aviso para você. Na hora de fazer o dever de
casa, você pode desligar o videogame. Também
é possível, por exemplo, colocar um sensor na
sua adega para impedir que eles consumam
bebidas alcoolicas.

Se você precisa que alguém vá fazer algum
reparo - dar um jeito na sua conexão com a
internet, por exemplo - não precisa ficar em casa
esperando. Você pode destrancar a porta a
distância e acompanhar o serviço pelas câmeras
de segurança.

SEGUNDA CASA
Você tem uma casa de praia ou um sítio e só vai
lá de vez em quando? Automatizar pode livrar
você de toda a dor de cabeça. A ideia é a
mesma de quem passa muito tempo viajando:
você tem controle de tudo a distância. Pode
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ROTINA CORRIDA
Para você que você vive correndo contra o
tempo, ter uma casa inteligente pode te ajudar a
ter uma rotina um pouco mais tranquila e
confortável. Se acordar cedo e sair de casa é um
problema, você pode programar sua casa para te
ajudar: abrir as persianas ou acender as luzes
para te tirar logo da cama, deixar a temperatura
agradável logo na hora que você levanta,
preparar o café, fechar e desligar tudo
automaticamente na hora de sair. Se o que você
quer é chegar em casa, tomar um banho e
relaxar, pode preparar tudo para que isso
também ocorra.

• Lâmpadas - 14%
• Televisão - 9%
• Som - 3%
• Ferro de passar roupa - 3%
• Outros - 5%

CONTROLE DE GASTO
ENERGÉTICO
A ideia de uma casa inteligente pode levar muitos
a pensar que o gasto energético será maior, mas
a realidade é exatamente oposta: a automação
residencial ajuda a controlar o consumo de
energia e pode gerar até 32% de economia.

Além disso, os aparelhos eletrônicos ligados em
stand by (modo de espera) também
representam um grande gasto energético, que
pode chegar a até 20%.

Você sabe quanto cada aparelho da sua casa
consome de energia em um mês? O gasto
energético de uma casa depende, é claro, de
quantos eletrodomésticos ela possui e do quanto
eles são utilizados. Para economizar é preciso
identificar onde está o maior consumo e tentar
reduzi-lo.

Há formas de utilizar os recursos da sua casa
inteligente para reduzir o consumo de energia.
Por exemplo:
• Interruptores de luz inteligentes: você pode
programá-los para acender e apagar quando for
conveniente, integrá-los com sensores de
presença e fechaduras eletrônicas, determinar
qual potência cada lâmpada irá utilizar e
controlar tudo a distância.

Em geral, os maiores vilões do consumo de
energia são:
• Chuveiro elétrico - 24%
• Geladeira - 22%
• Ar-condicionado - 20%

• Tomadas Inteligentes: você determina
quando as tomadas estarão funcionando ou
não. Isso permite programar diversos tipos de
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aparelhos eletrodomésticos para funcionar
apenas quando for necessário.
• Termostatos inteligentes: você configura seu
ar-condicionado para ligar e desligar quando
quiser, mesmo não estando em casa.
Integrando todos os dispositivos e adaptando o
funcionamento à sua rotina, você obtém grandes
vantagens em relação a uma casa normal. Em
nossas rotinas há diversas situações que geram
desperdício e que não notamos: uma luz
esquecida acesa, o ar-condicionado ligado sem
ninguém no cômodo, um aparelho que
raramente usamos, mas que está sempre na
tomada. Os recursos de uma casa inteligente
tornam o seu dia a dia mais prático e confortável
e diminuem o consumo de energia da sua casa
sem você nem perceber.
Veja algumas situações onde isso acontece:

• Casa inteligente: você programa horários
diversos para as luzes acenderem e apagarem
automaticamente.

LÂMPADAS
As lâmpadas representam em média 14% do
gasto total de energia em uma casa - mas esse
valor pode chegar a 25% se o imóvel tiver muita
iluminação. Reduzir o consumo das lâmpadas é,
portanto, uma das chaves para economizar. Veja
algumas situações em que a automação
residencial colabora para o sucesso desta tarefa:

Você quer usar iluminação decorativa na sua
sala de estar...
• Casa comum: as lâmpadas utilizam a
potência máxima.
• Casa inteligente: você configura a potência
da lâmpada.

Você saiu de casa pela manhã e esqueceu a
luz da cozinha acesa…
• Casa comum: a luz ficará ligada durante todo o
dia.
• Casa inteligente: você apaga a luz
remotamente pelo smartphone.
Você vai viajar, mas não quer que saibam que
a casa está vazia...
• Casa comum: você deixa algumas luzes
acesas durante todo o tempo da viagem.

CONTROLE ENERGÉTICO: ECONOMIZE ENERGIA ELÉTRICA COM AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL
15

AR-CONDICIONADO

Você tem ar-condicionado em vários
cômodos da casa…

O ar-condicionado é um dos eletrodomésticos
que mais consomem energia – pode chegar a
30% do total da conta de luz. Veja como a casa
inteligente pode ajudar você a reduzir o tempo de
uso desse aparelho:

• Casa comum: volta e meia o ar está ligado em
cômodos vazios.
• Casa inteligente: você integra o ar com
sensores e ele só permanece ligado nos
cômodos onde há pessoas circulando.

Você dormiu com o ar ligado…
• Casa comum: você só desligará o aparelho
quando acordar.
• Casa inteligente: você programa o
ar-condicionado para desligar 30 minutos antes
da hora de acordar - e aproveita o “geladinho”
que fica mesmo com o aparelho desligado.
Você esqueceu o ar-condicionado ligado…
• Casa comum: ele ficará funcionando até você
voltar.
• Casa inteligente: você desliga o aparelho por
meio do seu smartphone, de onde estiver.
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• Casa inteligente: você desativa as tomadas
que estão ao alcance da criança para evitar
acidentes.

STAND-BY
O consumo de aparelhos em modo de espera é
silencioso – você não utiliza o eletrodoméstico,
mas ele fica ligado na tomada e consome energia
do mesmo jeito. O gasto pode representar até
20% da conta de luz. Veja como as tomadas
inteligentes podem acabar com esse
desperdício:

Você deixou a televisão ligada ao sair de
casa…
• Casa comum: você só vai desligá-la quando
voltar.
• Casa inteligente: você desliga a TV por meio
do seu smartphone, de onde estiver.

Você vai viajar…

Essas são algumas situações corriqueiras, mas
que somadas fazem uma grande diferença no
gasto de energia. Uma lâmpada incandescente
dimerizada para usar 20% menos potência, por
exemplo, e dura três vezes mais. Se a redução
for de 75%, o aumento do tempo útil pode
chegar a 20 vezes. O gasto de um aparelho de
DVD ligado em stand by pode ser maior que
durante o seu uso: se ele for utilizado por duas
horas, duas vezes por semana, e ficar o resto do
tempo em stand by, em um mês irá consumir
energia suficiente para usar o DVD por quatro
meses.

• Casa comum: ou deixa todos os aparelhos
ligados na tomada, ou percorre a casa inteira
para tirar um a um.
• Casa inteligente: pelo smartphone você
configura as tomadas inteligentes para
desligarem os aparelhos que desejar.
Você tem um filho pequeno…
• Casa comum: as tomadas são uma
preocupação, pois a criança pode levar um
choque.
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Segurança, conforto e economia são os três
pilares da automação residencial e integrar tudo
isso faz a sua casa inteligente. Aqui, você viu a
tecnologia que temos disponível hoje e alguns
exemplos de como usa-la a seu favor para ter
mais qualidade de vida.
É verdade que isso não se constrói de uma hora
para outra. Embora a instalação de um sistema
de automação residencial seja simples - pois os
aparelhos, em sua grande maioria, são sem fio e não
necessitam grandes reformas para serem instalados -,
é recomendável ir aos poucos. Começar pelo
sistema de segurança é o ideal, já que ele
sustenta os demais recursos.
Para ter uma casa inteligente de verdade você
deve contar com o apoio de uma empresa
especializada, que faça o processo de
implementação da maneira correta, garanta a
qualidade dos equipamentos e seja de
confiança. Se você quer descobrir mais sobre
automação residencial e saber a melhor forma de
transformar sua casa em uma Casa Inteligente,
acompanhe o nosso blog!
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