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RESUMO 

 

 

A cada dia cresce a necessidade de planejar e pensar na criação de ambientes 
adequados para os idosos, especialmente suas casas. De tal modo, é necessário 
preservar a autonomia do idoso e potencializá-la no dia a dia. As soluções de 
Automação Residencial para idosos permitem que esse público mantenha a sua 
independência dentro de casa e possa ter uma vida mais confortável e segura. 
Compete ao Designer de Interiores a responsabilidade de projetar um ambiente 
habitado, materializando a história e a necessidade do idoso para o seu espaço, 
agregando valor ao projeto através da Automação. O desenvolvimento deste trabalho 
teve como objetivo apresentar os benefícios da Automação Residencial para os 
idosos. Como resultado, demonstrou a solução de problemas do cotidiano vivido por 
idosos em suas residências, através da tecnologia. Conclui-se que a Automação 
Residencial é um importante instrumento de acessibilidade e mobilidade do idoso. 
 
Palavras chave: Benefícios. Idosos. Automação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A população brasileira está envelhecendo. No Brasil e no mundo, as taxas 

de natalidade estão caindo. Além do mais, os avanços na medicina colaboram para 

que a expectativa de vida aumente de modo geral. Ou seja, a humanidade está ficando 

mais velha. Segundo matéria publicada no Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul 

(2018), dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) apontam que 5,4% da população brasileira tinha mais de 65 anos no ano 

2000. Em 2013, último dado disponível, esse percentual pulou para 8,9%. 

E é por isso, também, que a cada dia cresce a necessidade de planejar e 

pensar na criação de ambientes adequados para os idosos, sobretudo suas casas. 

Eles estão cada vez mais ativos e independentes, porém, de acordo com o site da 

Tecnosenior, empresa que distribui e desenvolve produtos inovadores para o 

monitoramento de emergência pessoal, segundo o IBGE (2000, apud ESTEVES, G. 

2019), cerca de 45% das pessoas que moravam sozinhas no Brasil tinham 65 anos 

ou mais. Ter um olhar mais cuidadoso é muito importante.  

Um projeto de Design de Interiores onde residem idosos deve seguir 

especificações onde a estética e a segurança andem juntas, partindo de um estudo 

do dia a dia do idoso, para que suas atividades sejam facilitadas. Especialistas em 

gerontologia _ ciência que estuda o processo de envelhecer _ e em projetos para essa 

faixa etária, afirmam que de acordo com estudos de profissionais da USP - 

Universidade de São Paulo (2018, apud CHIMELLO), projetar pensando no conforto 

e bem-estar dos idosos reduz cerca de 40% dos acidentes domésticos. E ainda, dados 

do Ministério da Saúde (2018, apud CHIMELLO) mostram que 70% dos acidentes 

envolvendo pessoas acima dos 60 anos acontecem dentro de suas casas. 

É neste contexto que a Automação Residencial surge como um grande 

auxílio. Também conhecida por Domótica, junção da palavra romana domus, que se 

refere à casa, com a palavra robótica, que se refere à realização de controle 

automatizado de algo por robôs (STEVAN JUNIOR e FARINELLI, 2019), o que define 

o processo de automação do ambiente residencial ou doméstico. Além do termo 

Domótica, os termos Automação Residencial (Home Automation) e Casas Inteligentes 

(Smart Houses) são facilmente relacionados ao tema de forma mais abrangente. 
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Controlar dispositivos de maneira inteligente não é algo novo. STEVAN 

JUNIOR e FARINELLI (2019) relatam que em 1894, o sérvio naturalizado americano 

Nikola Tesla demonstrou suas primeiras experiências de comunicação sem fio e, em 

1898, ele apresentou um barco controlado por rádio, dando origem ao primeiro 

controle remoto. 

Atualmente, a internet está ao alcance de todos através dos smartphones, 

tablets, ipads, e etc. E os idosos estão cada vez mais escolarizados e integrados no 

mundo digital. Assim, grandes empresas como Google e Apple, por exemplo, estão 

apostando também nesse nicho. Isso impulsiona também o mercado da Internet das 

Coisas (Internet of Things - IoT), que está ligado intimamente com todas essas 

inovações. 

A IoT permite que uma grande variedade de equipamentos – de máquinas 

industriais, aparelhos domésticos, acessórios pessoais, celulares e até mesmo carros 

– sejam integrados à rede mundial, proporcionando diversos tipos de experiências aos 

usuários. Bilhões de coisas do nosso dia a dia processam informações e se conectam 

ao mundo virtual para tornar o mundo real mais eficiente, seguro e sustentável através 

da tecnologia. 

Essas novas tecnologias podem ser introduzidas nos processos de 

construção, ou não, como monitoramento e controle, exigindo alta confiabilidade e 

baixo consumo energético. Embora a capacidade de instalar de forma prática a 

Domótica (Automação Residencial) esteja associada a novos projetos, é possível 

adaptar um trabalho já construído de maneira relativamente simples. Qualquer 

situação da residência pode ser controlada por meio de um comando, via tablet ou 

smartphone. Quase tudo que tem acionamento eletrônico pode ser automatizado. 

De acordo com Luiz Roberto Muratori, diretor-executivo da Aureside 

(Associação Brasileira de Automação Residencial e Predial), em entrevista para a 

Folha de São Paulo (2018, apud SANTOS, G.) no Brasil, apenas 300 mil casas, de 

um total de 60 milhões de residências, têm algum tipo de automação. A expectativa é 

que em 2020 a tecnologia chegue a 2 milhões de casas. "Temos uma nova geração 

de compradores muito mais conectados. Mesmo em imóveis compactos a automação 

se faz presente para garantir mais segurança, conforto, eficiência e entretenimento", 

diz. A grande maioria das pessoas que já habitaram um espaço automatizado 

dificilmente se sentirá confortável retornando aos sistemas tradicionais. 
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O mercado da Automação Residencial é também voltado para as 

necessidades diárias enfrentadas pelos idosos, promovendo uma maior 

independência à vida deles, proporcionando uma locomoção com segurança, além de 

um ambiente mais confortável.  

Este trabalho segue uma linha de pesquisa bibliográfica baseada em 

consultas a livros e sites da internet, tendo como motivação contribuir para o 

acompanhamento da tecnologia, apresentando a facilidade de acesso, conforto, 

economia e principalmente a segurança da automação para a qualidade de vida dos 

idosos. 

A estrutura do trabalho é apresentada em: 

▪ Qualidade de vida dos idosos do Brasil; 

▪ Design de interiores adaptado para idosos; 

▪ Internet das Coisas e 

▪ Benefícios da Automação Residencial para os idosos. 

 

Nos projetos de Design de Interiores desenvolvidos para idosos, a 

Automação se tornará um dos principais diferenciais. Será possível criar espaços mais 

práticos, funcionais e contemporâneos, sem esquecer da ergonomia da circulação, 

por exemplo, tendo o conforto e a tecnologia como recursos fundamentais. Isso 

agregará valor ao projeto, e o mais importante, o idoso pode usufruir de tudo, tornando 

o seu dia a dia mais agradável. 

O objetivo da Automação Residencial é poder proporcionar satisfação nos 

momentos de lazer e um melhor aproveitamento do tempo, além de gerar benefícios 

como economia, comodidade e segurança. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 

A escolha do tema se dá pelo entusiasmo em divulgar o assunto, tendo 

em vista os benefícios que traz para o público alvo. Acredita-se que a Automação 

Residencial não deve ser vista como um conceito de luxo, mas sim como uma 

questão de modernidade, praticidade, economia, sustentabilidade, segurança e 

acessibilidade. A tecnologia se torna fundamental quando se compreende que os 

benefícios reais ultrapassam a sofisticação e o entretenimento. Isso acontece 

quando ela é aplicada da maneira correta, com simplicidade e comprometimento.  

Diante disso, este trabalho tem, enquanto relevância acadêmica e 

social, o intuito de desmistificar estereótipos acerca da tecnologia, evidenciando a 

acessibilidade de ambientes para idosos, como instrumento importante para os 

projetos de Design de Interiores atualmente, contribuindo para ilustrar as soluções 

de problemas do cotidiano dos idosos, relacionados à acessibilidade, com vistas 

à aplicação da tecnologia para a Automação Residencial, proporcionando ao 

usuário grande praticidade e gestão, tornando sua habitação uma experiência 

realmente diferenciada. As soluções de Automação Residencial para os idosos 

permitem que esse público mantenha a sua independência dentro de casa e 

possam ter uma vida mais confortável e segura. 

Ao Designer de Interiores caberá a responsabilidade de projetar um 

ambiente habitado, materializando a história e a necessidade do idoso para o seu 

espaço. A sociedade está em transformação. E a residência deve acompanhar 

tais mudanças para seu benefício. A importância do Design de Interiores tem 

crescido bastante nas residências brasileiras e a Automação chega para reforçar 

isso, dando maior dinâmica e personalização ao projeto de acordo com o dia a dia 

do idoso. A casa passa a atuar de acordo com os hábitos de cada pessoa. A 

automação não é um produto, mas uma forma de agregar a praticidade e a 

atuação orgânica do morador à sua casa.  

A rapidez com que surgem novas tecnologias, a grande variedade de 

produtos e a intensificação da concorrência têm gerado a necessidade de investir 

em novos conhecimentos. A Automação Residencial se apresenta como uma 

excelente ferramenta atuando como diferencial e agregando valor ao serviço, 
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porque além de incorporar tecnologia ao projeto a Automação Residencial 

evidenciará ainda mais os detalhes da decoração, do projeto de Design de 

Interiores, da iluminação e principalmente a sensação de segurança e conforto de 

tudo isso para o cliente. 

  



15 
 

3. PROBLEMATIZAÇÃO E OBJETIVOS 

 

Esse estudo tem como problema de pesquisa: Quais os benefícios da 

Automação Residencial na qualidade de vida dos idosos? 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Apresentar quais os benefícios que a Automação Residencial pode 

oferecer para a qualidade de vida dos idosos. 

 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

▪ Pesquisar quais os tipos de Automação Residencial existentes hoje no 

mercado; 

▪ Reconhecer o conceito de qualidade de vida para os idosos; 

▪ Analisar as tarefas domésticas realizadas diariamente pelos idosos. 
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4. METODOLOGIA 

 

Com a finalidade de alcançar os objetivos deste trabalho, foi realizada 

uma revisão de literatura, para buscar mais informações sobre o assunto.  

O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica assistemática, através de 

contribuições científicas de autores sobre o tema. 

Segundo Da Silva e Menezes (2001) “Pesquisa Bibliográfica é aquela 

baseada na análise da literatura já publicada em forma de livros, revistas, 

publicações avulsas, imprensa escrita e até eletronicamente, disponibilizada na 

Internet”.  

Do ponto de vista de sua natureza, é uma pesquisa aplicada. Objetiva 

gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas 

específicos. Envolve verdades e interesses locais (DA SILVA e MENEZES, 2001). 

Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, é qualitativa.  

Da Silva e Menezes (2001) ensinam: 

Considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto 
é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 
que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a 
atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. 
Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a 
fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É 
descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O 
processo e seu significado são os focos principais de abordagem. 

 

Do ponto de vista de seus objetivos, essa pesquisa, é, ainda, 

exploratória. Afirma, Gil (1991, apud DA SILVA e MENEZES, 2001): 

Pesquisa exploratória: visa proporcionar maior familiaridade com o problema 
com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento 
bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com 
o problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão. 
Assume, em geral, as formas de Pesquisas Bibliográficas e Estudos de Caso. 
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Por fim, esta pesquisa foi feita a partir do levantamento de estudos 

primários, em literatura especializada, disponíveis por meios impressos e 

eletrônicos, através de leitura de periódicos, sites de internet, assim como outras 

pesquisas semelhantes que tratam de assuntos relacionados à Automação 

Residencial, Design de Interiores aplicado ao idoso e sua qualidade de vida, 

buscando um conhecimento preciso, organizado e fundamentado.  
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5. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

5.1 QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS NO BRASIL 

 

 

De acordo com a OMS - Organização Mundial da Saúde (apud BVSMS – 

Biblioteca Virtual em Saúde - Ministério da Saúde, 2013), qualidade de vida é “a 

percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de 

valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações”. Envolve o bem-estar espiritual, físico, mental, psicológico e 

emocional, além de relacionamentos sociais, como família e amigos e, também, 

saúde, educação, habitação, saneamento básico e outras circunstâncias da vida.  

Diferentemente do que muita gente acha, é sim, perfeitamente possível ter 

qualidade de vida na terceira idade. Essa fase pode estar bem longe de ser um 

momento de solidão, tristeza ou de enfermidades. Mesmo com as transformações no 

corpo, é possível realizações que ajudarão a conservar a saúde e a qualidade do dia-

a-dia.  

Os cuidados com o corpo e com a mente podem garantir uma visão positiva 

sobre a própria vida para quem está na terceira idade, e aproveitar essa fase da vida 

causa sensação de felicidade, satisfação e tranquilidade. 

Desse modo, preocupar-se com a qualidade de vida é ampliar a capacidade 

do próprio organismo. Fisicamente, isso pode significar um aumento da saúde e 

menos probabilidades de ter que padecer com doenças e condições incapacitantes. 

Já intelectual e psicologicamente, pode-se esperar menor propensão a transtornos, 

como a depressão, que afeta mais de 10% dos idosos no país, segundo dados do 

IBGE (2016, apud SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina) 

e também a problemas como falta de memória ou doenças degenerativas cerebrais. 

Ter qualidade de vida não é só viver mais, mas, sim, conseguir preservar 

suas características físicas e psicológicas, ainda que com o passar da idade, 

garantindo assim que tudo seja aproveitado com as melhores condições de saúde. A 



19 
 

qualidade de vida é um efeito cumulativo, ou seja, uma sequência de bons hábitos é 

o que ajuda a criar essa condição.  

Uma consequência muito comum nessa fase da vida é o isolamento social. 

Diante da nova condição, inclusive de saúde, muitos deixam de lado os amigos e a 

família. E com a saída dos filhos de casa ou as mudanças e também as doenças de 

amigos, os idosos tendem a ficar solitários. Estudos comprovaram que esse 

afastamento provoca dificuldade em executar atividades do cotidiano e ainda podem 

causar prejuízos à saúde (FOLHA DE SÃO PAULO, 2017). Portanto, vale a pena 

inspirar-se em quem lida bem com a chegada da idade. 

A sociedade ocidental ainda vê o processo de envelhecer de uma forma 

quase distorcida, como se ele tivesse que ser evitado. No entanto, apesar de surgirem 

novos cuidados para esse momento, envelhecer não deve significar abrir mão da 

própria vida. 

Um dos maiores receios é a diminuição da mobilidade. A ideia de perder 

total ou parcialmente alguns dos movimentos e de passar a depender de alguém está 

entre os principais medos quando se fala na terceira idade. Entretanto, um idoso com 

mobilidade reduzida não necessariamente dependerá para sempre de alguém. Para 

tanto, ele deve buscar opções que ajudem a ampliar a mobilidade. Com a busca de 

soluções para driblar essa dificuldade, é mais fácil manter-se ativo e com 

independência. 

 

5.1.1 CONCEITO DE IDOSO 

 

Define-se como idoso todo indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos 

para países em desenvolvimento ou 65 anos, no caso de nações desenvolvidas 

(OMS, 2005, apud MACIEL, 2010). 

Porém, o conceito de “velho” mudou. E, com ele, tudo o que se sabia sobre 

o que é ser idoso hoje. Muitos deles são ativos, produtivos e conectados, e isso tem 

impacto profundo e crescente em nossa sociedade. Daqui a alguns anos, segundo o 

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2016, apud MACEIRA, R.; 
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CALIXTO, N, 2019), nossa população terá mais pessoas acima dos 60 anos do que 

crianças (de 10 anos ou menos). 

Hoje os idosos têm mais interesses e hábitos de consumo, acabando com 

preconceitos e estereótipos que eram associados à idade mais avançada. Além de 

estarem mais ativos, estão mais saudáveis, consomem mais e estão mais conectados 

do que nunca com o seu mundo. 

A vida digital não tem mais barreiras entre as gerações. No YouTube, por 

exemplo, a troca de experiências é uma realidade (Think with Google, 2019). Diversos 

criadores usam a plataforma produzindo vídeos para pessoas de outras gerações. Um 

exemplo é o “vovô do slime”: o aposentado tentou fazer a meleca que virou febre entre 

as crianças, e acabou se tornando um fenômeno online. Outro, a norte-americana 

Shirley Curry é uma gamer de 92 anos, com mais de 450 mil inscritos no seu canal. 

Os smartphones, por exemplo, estão associados com juventude conectada 

e nascida na era digital. Entretanto, de acordo com dados internos do Google 

(MACEIRA, R.; CALIXTO, N., 2019): 

Fonte: Think With Google (2019) 

Fonte: Think With Google, (2019) 

 

Figura 1 Buscas realizadas por idosos na internet 

Figura 2 Consumo Black Friday 2018 
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Ainda, segundo o site Think With Google (2019), namorar é a única coisa 

que os idosos brasileiros fazem mais que os de outros países quando estão 

conectados. Simultaneamente, está o cuidado com a aparência, porque querem 

envelhecer bem, e a vaidade os acompanha por mais tempo.  

Numa relação direta entre longevidade e produtividade, os idosos são muito 

mais rápidos e seguros na tomada de decisões. E, é por isso, que 9 entre 10 

empresas, no Brasil, acreditam que os profissionais acima de 50 anos demonstram 

mais equilíbrio emocional se comparados aos mais jovens (FGV, 2018, apud 

MACEIRA, R.; CALIXTO, N., 2019). Metade da força de trabalho no Brasil terá mais 

de 50 anos até 2040 (IPEA, 2016 apud MACEIRA, R.; CALIXTO, N., 2019), porém, 

apenas 11% das empresas do mercado brasileiro mantêm programas de contratação 

de profissionais maduros. O que não impede os idosos de usarem a tecnologia para 

encontrar oportunidades de trabalho. O uso das buscas online por emprego para eles 

aumenta a cada ano (GOOGLE, 2019, apud MACEIRA, R.; CALIXTO, N.). 

Figura 3 Força de trabalho até 2040 

 

Fonte: Think With Google, (2019) 

 

O empreendedorismo nessa idade aumentou. Segundo dados do IBGE 

(apud MACEIRA, R.; CALIXTO, N., 2019), entre 2002 e 2014, o número de 

empreendedores no Brasil cresceu: 57% na população entre 50 e 59 anos, e 56% na 

população com mais de 60 anos, quando há 24% mais chances de uma empresa ser 

saudável no Brasil se tiver sócios com 60 anos ou mais (SERASA/FOLHA, 2018, apud 

MACEIRA, R.; CALIXTO, N., 2019). 

 A tecnologia está ajudando as pessoas a se preparar para uma velhice 

com qualidade de vida. As preocupações que surgem com o passar dos anos ficam 

claras ao percebermos o aumento nas buscas por termos relacionados a 
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planejamento financeiro, planos de saúde como o Prevent Senior, operadora 

especialista em adultos+, e asilos (GOOGLE, 2019, apud MACEIRA, R.; CALIXTO, 

N.). 

Figura 4 Preocupações que surgem com a longevidade 

 

Fonte: Think With Google (2019) 

 

Segundo o Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde, lançado pela 

OMS – Organização Mundial da Saúde (OMS, 2015) a perda das habilidades 

frequentemente associada ao envelhecimento está, na verdade, vagamente 

relacionada com a idade cronológica das pessoas. Não existe um idoso “típico”. A 

diversidade das capacidades e necessidades de saúde dos idosos não é aleatória, e 

sim advinda de eventos que ocorrem ao longo da vida e frequentemente são 

modificáveis. Apesar de a maior parte dos idosos apresentar vários problemas de 

saúde com o passar do tempo, a idade avançada não implica em dependência.  

Assim, toma-se como parâmetro para esta pesquisa, idosos que, sejam por 

características físicas ou cognitivas, precisam manter a sua capacidade funcional, em 

termos de habilidade e independência para realizar determinadas atividades, sendo 

esta um dos grandes componentes da saúde do idoso. 
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5.1.2 ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA 

 

 Manter a autonomia e independência durante o processo de 

envelhecimento é uma meta a ser alcançada. Porém, é preciso entender a linha entre 

a autonomia do idoso e a sua independência, considerando as suas limitações. 

 Entre outros sinônimos, segundo o Dicionário Michaelis, Autonomia 

significa “capacidade de autogovernar-se, de dirigir-se por suas próprias leis ou 

vontade própria; soberania” (AUTONOMIA, 2019). Diz respeito à capacidade do idoso 

de tomar decisões. Já independência, significa “estado, condição ou característica 

daquele que goza de autonomia ou de liberdade completa em relação a alguém ou 

algo” (INDEPENDÊNCIA, 2019). Está relacionada a um efeito prático. Seria a 

condição de capacidade em realizar atividades do dia a dia sem o auxílio de terceiros 

ou com uma interferência mínima destes. Assim, é possível que um idoso tenha 

autonomia, mas uma independência limitada, ou ele pode ter ambos, ser apenas 

independente ou ser somente autônomo.  

 O que importa é que, mesmo que o idoso não tenha a mesma mobilidade 

da sua juventude e possa enfrentar algumas dificuldades de deslocamento ou na 

prática de afazeres de casa, isso não implica na redução da sua capacidade de decidir 

por si mesmo e de expressar suas vontades. 

 Sabe-se que algumas doenças podem afetar a funcionalidade dos idosos. 

De acordo com DUARTE, ANDRADE, LEBRÃO (2007, apud MACIEL, 

M.G., 2010): 

A funcionalidade pode ser entendida como a capacidade da pessoa 
desempenhar determinadas atividades ou funções, utilizando-se de 
habilidades diversas para a realização de interações sociais, em suas 
atividades de lazer e em outros comportamentos requeridos em seu dia a dia. 
De modo geral, representa uma maneira de medir se uma pessoa é ou não 
capaz de independentemente desempenhar as atividades necessárias para 
cuidar de si mesma e de seu entorno. 
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Figura 5 Funcionalidade Global 

 

Fonte: UNA-SUS (2019) 

 

Essas atividades são conhecidas por atividades de vida diária (AVD) e 

subdividem-se em: 

• Atividades básicas de vida diária (ABVD) – relacionadas ao autocuidado 

como se alimentar, tomar banho, se vestir, se arrumar; 

• Atividades instrumentais de vida diária (AIVD) – que indicam a capacidade 

do indivíduo de levar uma vida independente dentro da comunidade onde 

vive e inclui a capacidade para preparar refeições, fazer compras, utilizar 

transportes, cuidar da casa, usar o telefone, administrar suas próprias 

finanças, tomar remédios. 

A limitação ou a não realização dessas atividades, desenvolve um quadro 

de incapacidade funcional do idoso. 

É necessário preservar a autonomia do idoso e potencializá-la no dia a dia. 

Há algumas medidas que podem ser tomadas para que haja esse estímulo. A casa 

perfeita, por exemplo, será a que atender às necessidades de cada um. Planejar a 

residência e garantir a autonomia dos idosos permite que sua rotina permaneça a mais 

estável possível. 
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5.2  DESIGN DE INTERIORES ADAPTADO PARA IDOSOS 

 

A casa deve “envelhecer” conosco, tornar-se acessível mediante 

necessidades que podem surgir com o tempo.  

Planejar uma nova residência ou adaptá-la mediante novas necessidades 

da família é extremamente essencial para que todos tenham conforto nas atividades 

do dia a dia. Além disso, a prevenção reduz o número de acidentes, de custos com 

médicos e hospitais e melhora a qualidade de vida do idoso e de quem vive com eles. 

Figura 6 Casa adaptada 

 

Fonte: Inonni Blog (2018) 

 

Existem alguns critérios técnicos e parâmetros para instalação de 

equipamentos e adaptação de espaços urbanos que devem ser observados, com o 

intuito de proporcionar mais conforto, segurança e dignidade não só para os idosos, 

mas também, a pessoas com deficiência, gestantes, recém-operados, obesos e a 

qualquer um que precise de assistência física no dia a dia. Estes parâmetros estão 

contidos na Norma Brasileira Regulamentadora 9050, criada pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

A NBR 9050/2015, constitui (ABNT NBR 9050, 2015): 

Esta Norma estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados 

quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural, 

e de edificações às condições de acessibilidade.  

No estabelecimento desses critérios e parâmetros técnicos foram 

consideradas diversas condições de mobilidade e de percepção do ambiente, 

com ou sem a ajuda de aparelhos específicos, como próteses, aparelhos de 

apoio, cadeiras de rodas, bengalas de rastreamento, sistemas assistivos de 
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audição ou qualquer outro que venha a complementar necessidades 

individuais.  

Esta Norma visa proporcionar a utilização de maneira autônoma, 

independente e segura do ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos 

urbanos e elementos à maior quantidade possível de pessoas, 

independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou 

percepção.  

As áreas técnicas de serviço ou de acesso restrito, como casas de máquinas, 

barriletes, passagem de uso técnico etc., não necessitam ser acessíveis.  

As edificações residenciais multifamiliares, condomínios e conjuntos 

habitacionais necessitam ser acessíveis em suas áreas de uso comum. As 

unidades autônomas acessíveis são localizadas em rota acessível. 

NOTA Para serem considerados acessíveis, todos os espaços, edificações, 

mobiliários e equipamentos urbanos que vierem a ser projetados, 

construídos, montados ou implantados, bem como as reformas e ampliações 

de edificações e equipamentos urbanos, atendem ao disposto nesta Norma. 

 O objetivo da NBR 9050 é proporcionar segurança à maior quantidade 

possível de pessoas, independente de idade, estatura ou limitação de mobilidade.  

 

5.2.1 ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES  

 

Segundo o Ministério da Saúde (2018, apud CHIMELLO) 70% dos 

acidentes de queda, que acontecem com os idosos, ocorrem dentro de casa. 

Problemas de visão, redução da audição, hipertensão, labirintite, efeitos 

colaterais de remédios, dentre outros fatores podem ser causas desses acidentes. E 

é por isso que a casa deve ser um local seguro, confortável, e deve, também, se 

adaptar à rotina dos moradores. É essencial proteger aqueles que tem problemas de 

equilíbrio ou flexibilidade, e que possuem mobilidade reduzida. 

De acordo com a arquiteta Nadine Voitille (CLIQUE ARQUITETURA, 2018) 

algumas adequações podem fazer diferença, como por exemplo: 

• Portas com vão de no mínimo 80 cm (NBR 9050, 2015) e maçanetas de 

alavanca (e não redondas) são recomendadas; 

• Pisos antiderrapantes, como cerâmicas com textura tátil e pisos 

emborrachados (NBR 9050, 2015); 



27 
 

• Tapetes devem ser evitados, mas caso permaneçam, devem ser de cerdas 

baixas e ter fitas adesivas antiderrapantes para fixá-los (NBR 9050, 2015); 

• Circulação deve ser a mais livre possível e, geralmente, no mínimo 80cm 

(segundo a NBR 9050, uma pessoa com bengala precisa de 75cm livres 

para circular, já alguém com um andador com rodas precisará de 90cm, 

assim como uma pessoa em cadeira de rodas); 

• Acesso a escadas deve ocorrer através de rampas, com no máximo 8,33% 

de inclinação (NBR 9050); para maior proteção, ter um corrimão com 90cm 

de altura nas escadas e rampas; elevadores e plataformas elevatórias são 

uma solução para evitar escadas e desníveis; 

• Escadas devem ter patamar entre 28 e 30cm para que os pés tenham o 

apoio necessário; marcar o início e o fim da escada, utilizando um material 

de cor e textura diferente; balizadores (pontos de iluminação) em cada 

degrau facilitam a visualização; evitar desníveis pequenos que podem 

provocar tropeços (NBR 9050, 2015); 

• Cores claras refletem melhor a luz e detalhes com cores mais fortes podem 

estimular os sentidos do idoso e tornar a rotina mais dinâmica; 

• Móveis de altura média para evitar que o idoso tenha que se abaixar ou se 

esticar muito para alcançar os objetos; cadeiras e sofás com assento médio 

e espaldar alto são mais confortáveis para se levantar; cantos arredondados 

são mais seguros; mesas laterais devem ser fixas para permitir que se 

apóiem quando necessário; gavetas devem ter travas de segurança para 

que não caiam ao abrir; armários com portas de correr são melhores por 

não interferirem na área de circulação (NBR 9050, 2015); evitar móveis de 

vidro; 

• Iluminação deve ser abundante e uniforme, evitando pontos escuros que 

possam esconder objetos, compensando as dificuldades visuais; as 

lâmpadas devem ser anti-ofuscante; facilitar o acesso aos interruptores; 

• Banheiro com barras de apoio e banco dentro do box; 

• Cozinha com torneira de monocomando ou alavanca facilita o manuseio; 

copos de plástico e de metal evitam cortes no caso de acidentes; um 

carrinho com rodas pode facilitar o transporte dos objetos de um ambiente 

para o outro; 
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• Quarto deve ficar no andar térreo, com acesso fácil ao banheiro; a cama 

deve ter altura que permita estar sentado e apoiar os pés no chão; colchão 

e travesseiros devem estar de acordo com as necessidades de saúde do 

idoso (como o peso); deve haver lanterna, telefone e campainha próximos 

da cama; a mesa lateral deve ter cantos arredondados. 

Figura 7 Banheiro Adaptado 

 

Fonte: Clique Arquitetura (2018) 

 

Uma casa mais segura trará ao idoso maior autonomia e confiança, 

garantindo que ele possa praticar movimentos dentro de casa, ao se deslocar 

livremente, estimulando a circulação, a memória e o raciocínio, que estão diretamente 

relacionados a uma melhor autoestima e qualidade de vida, inclusive para quem 

convive com eles. 

Contar com a ajuda de um profissional, Designer de Interiores, é essencial 

para que este possa analisar cada usuário e definir quais são suas prioridades e 

preferências, planejando cada detalhe com muito cuidado pois cada ambiente merece 

atenção especial. 

Assim, faz-se necessário apresentar o potencial da Internet das Coisas 

junto à Automação Residencial, para a melhora do bem estar e da qualidade de vida 

da população idosa, principalmente nos aspectos de saúde e segurança.  
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5.3 INTERNET DAS COISAS 

 

No livro Introdução à IoT: Desvendando a Internet das Coisas, SANTOS, 

S. conta que a expressão IoT - Internet of Things “Internet das Coisas”, foi cunhada 

pelo tecnólogo Kevin Ashton em 1999, quando ele descreve como os dados 

capturados pelos humanos levariam a uma revolução se os computadores 

começassem a produzir e coletar dados sem qualquer intervenção humana. Assim, a 

visão da Internet das Coisas evoluiu devido a uma convergência de múltiplas 

tecnologias, desde a comunicação sem fio à internet e de sistemas embarcados 

(sistemas computacionais encarregados de executar apenas uma função 

determinada) a sistemas micro eletromecânicos – MEMS (tecnologia de dispositivos 

microscópicos, particularmente aqueles com partes móveis). 

Figura 8 MEMS 

 

Fonte:Fierce Electronics (2017) 

Apesar de ser um dos termos mais recorrentes dos últimos tempos, ainda 

é preciso entender como a Internet das Coisas influencia nosso dia a dia. 

Para a Internet das Coisas, qualquer dispositivo que possa ser incorporado 

com eletrônicos, software, sensores para se comunicar com outros dispositivos é 

“Coisas” (SANTOS, 2018). Uma “coisa” na Internet das Coisas pode ser uma pessoa 

com implante de monitor cardíaco, um animal de fazenda com um transponder de 

biochip, um carro com sensores embutidos para alertar o motorista quando a pressão 

estiver baixa – ou qualquer outro objeto criado pelo homem  que pode ser atribuído a 

um endereço IP (um rótulo numérico atribuído a cada dispositivo conectado a uma 



30 
 

rede de computadores que utiliza o Protocolo de Internet para comunicação) e 

fornecido com a capacidade de transferir dados através de uma rede. 

A Internet das Coisas não se refere apenas a conectar dispositivos à 

internet, mas também a entender as “coisas” que estão conectadas. 

Daqui para frente veremos muitos dispositivos no dia a dia se tornarem 

mais inteligentes. É possível que haja mais dispositivos conectados do que pessoas. 

Analistas preveem que haverá 50 bilhões de “coisas” conectadas até 2020, enquanto 

a população da terra subiu para apenas 7,6 bilhões até 2018 (ONU, apud SANTOS, 

2018). 

Figura 9 Projeção de Crescimento 

 

Fonte: Sandro Santos (2018) 

Espera-se que a IoT irá otimizar as operações, aumentar a produtividade e 

economizar recursos e custos, causando impacto na manufatura, saúde, varejo, 

segurança e transporte. 
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5.3.1 A IOT NO FUTURO DA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL  

 

É através do avanço desta tecnologia que será possível deixar a casa 

inteligente, com objetos e eletrônicos cada vez mais práticos, funcionais e 

independentes. Isto é, além dos smartphones e computadores pessoais, outros 

dispositivos poderão identificar padrões, processar informações e executar tarefas 

com apenas um, ou nenhum, clique. 

Figura 10 IoT 

 

Fonte: Intelbras (2018) 

 

Segundo a Intelbras, empresa que oferece produtos e soluções em 

segurança, redes, comunicação e energia, hoje já encontramos muitos equipamentos 

e soluções de automação residencial ou conectados e integrados à aplicativos, 

entretanto a tecnologia está tendendo para produtos no estilo “diy” ou “plug and play” 

– você mesmo instala e em pouco tempo já está pronto para usar. A ideia é precisar 

de pouca infraestrutura para desfrutar dos benefícios de uma casa inteligente. Basta 

apenas ter uma casa preparada para a IoT, com uma excelente conexão à internet 

(INTELBRAS, 2018). 

A Internet das Coisas veio para facilitar a instalação e o uso e, claro, ser 

muito mais acessível (custos de infraestrutura) a todos os usuários. Além da 

praticidade e intuitividade de utilização dos dispositivos, pela conexão à internet e 
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dotados de inteligência, os objetos, eletrônicos e eletrodomésticos estarão integrados 

e “dialogando” entre si para tornar nossa vida mais fácil.  

A Automação Residencial, consiste no uso da tecnologia, através da 

Internet das Coisas, para facilitar e tornar automáticas algumas tarefas habituais que 

em uma casa convencional ficariam a cargo dos moradores.   
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5.4 BENEFÍCIOS DA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL PARA OS IDOSOS 

 

A acessibilidade dos ambientes para os idosos é um desafio atual. Contar 

com uma casa moderna, onde as luzes sejam acionadas de forma automática, que 

possa ter rampas ao invés de escadas, além de um sistema de aviso para emergência 

e outras tantas funcionalidades são possíveis com a Automação Residencial para 

idosos. Estes benefícios são capazes de tornar a vida deles mais fácil. 

Isso significa maior independência à vida deles, por meio de um ambiente 

mais confortável, sem a necessidade de se locomoverem para acionar qualquer uma 

dessas funções, o que evita quedas, acidentes e fadiga. 

 

5.4.1 O QUE É AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL 

 

Automação Residencial é simplesmente aplicar todas as tecnologias 

existentes, hoje, dentro de casa para facilitar tarefas que antes dependiam 

exclusivamente do morador, fazendo com que todos os sistemas eletrônicos 

funcionem como um só, sob o total controle dele e de acordo com seus hábitos, 

necessidades e gostos. 

Figura 11 Controle de dispositivos por smartphone 

 

Fonte: Bluelux (2019) 
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Numa definição mais ampla, a Automação está relacionada ao 

agendamento de eventos aos dispositivos automatizados em uma mesma rede. Esse 

agendamento pode incluir comandos programados por horário, como por exemplo, 

ligar as luzes da casa às 8 da noite usando aplicativos. Também pode ser feito o 

agendamento com base em condições, como ligar o ar condicionado caso a 

temperatura esteja acima de 25º. Assim, automatizar representa uma forma mais 

ampla e inteligente de realizar comandos em dispositivos. A possibilidade de monitorar 

e controlar dispositivos remotamente, não se preocupar com certas tarefas 

domésticas e ainda economizar energia torna a inovação altamente viável (DUARTE, 

2019).  
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5.4.2 SOLUÇÕES DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL PARA IDOSOS 

 

Encontrar soluções para assegurar uma vida normal para esse público é 

um dos objetivos de alguns Designers de Interiores e também de diversas empresas 

que trabalham com Automação Residencial. 

Com sua residência automatizada é possível reunir todos os seus 

equipamentos no mesmo controle, sendo esta a melhor maneira de se certificar de 

que não está se esquecendo de nada, facilitando o dia a dia dos idosos com 

dificuldade de locomoção. 

Qualquer situação da residência pode ser controlada por meio de um 

comando, via tablet ou smartphone. Isso mostra a evolução da tecnologia em 

benefício de todos. 

De acordo com uma pesquisa sobre algumas tecnologias que os idosos 

gostariam de ter (SOUZA, 2015), já era clara a preferência deles pelas tecnologias 

que envolvem sua segurança ou economia, como o leitor biométrico, os sensores de 

presença, movimento ou de segurança, os simuladores de presença e o controle do 

consumo de energia, água e gás, desprezando aquelas que se caracterizam pelo 

conforto, status ou que exijam o manuseio de algum aparelho eletrônico, como as 

mensagens interativas ou o controle à distância de equipamentos. 

Sofisticação, entretenimento e status referem-se a quesitos que estão fora 

da aplicação da tecnologia como solução de problemas relacionados à acessibilidade, 

pois estão segmentados ainda por critério de renda. Isto é, pessoas de maior renda 

podem ter ambientes mais sofisticados, conferindo-lhe algum status social ou à 

habitação, como forma de aumentar o preço de venda. 

A acessibilidade é um dos requisitos que atendem ao objetivo geral desta 

pesquisa, observando as tecnologias que acatam às suas premissas. As AVDs, de 

alguma forma estão ligadas a tais tecnologias com foco no cotidiano do idoso, 

considerando as tarefas diárias que ele necessita realizar. 

A acessibilidade possibilita o uso dos espaços, mobiliários, equipamentos, 

etc., de forma segura e autônoma, beneficiada, muitas vezes indiretamente, quando 

a tecnologia possibilita o uso confortável e seguro de equipamentos ou ambientes. 
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Por exemplo, sensores de presença ou movimento, que acionam a 

iluminação, proporciona acessibilidade a todos que caminham por qualquer ambiente 

à noite, principalmente ao idoso, que pode perder o equilíbrio em locais escuros e que 

pode ter problemas nas articulações, dificultando a ação de acionar o interruptor. O 

sistema que possibilita a economia de energia, porque também apaga as luzes 

quando não houver movimento, e conforto, por não exigir acionar o interruptor, 

melhora a acessibilidade facilitando a movimentação segura pelos ambientes. 

Os sensores de presença e movimento ao acionarem o sistema de 

iluminação, possibilitam facilidades quanto à mobilidade funcional, uma das ABVDs. 

Eles funcionam ativando a iluminação, a abertura e fechamento das portas, janelas e 

cortinas, ligando e desligando qualquer dispositivo que conte com função on e off, de 

forma completamente automática. 

Além disso, os sensores de presença conseguem apontar se a pessoa 

idosa está ou não em casa. Isso ajuda na identificação de situações anormais nos 

ambientes, como um fogão aceso sem a presença do morador ou alterações 

incomuns na rotina que possam indicar que o idoso está em uma emergência. 

Figura 12 Sensor de presença 

 

Fonte: Argus Control (2016) 
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Layout, desníveis e iluminação podem ser beneficiados por sensores ou 

sistemas de acionamento à distância. Os riscos de quedas pelos idosos, causados 

por layout mal planejado ou por não enxergarem os móveis ou desníveis à noite, 

podem ser diminuídos pelo acionamento automático das luzes. 

O leitor biométrico, segurança no acesso às residências, dificulta a entrada 

de pessoas estranhas, facilitando a ação de travar ou destravar portas e portões, 

deixando o local mais acessível. 

Figura 13 Fechadura digital com biometria 

 

Fonte: Intelbras (2019) 

 

Através de câmeras de segurança monitoradas via internet, os parentes 

podem ver a residência em tempo real pelo computador ou smartphone, como informa 

o site da Starvai, uma empresa especializada em soluções sob medida para 

tecnologia de automação. Assim, é possível identificar rapidamente o que está 

acontecendo no ambiente em caso de situações de emergência, mesmo quando o 

idoso está impossibilitado de pedir ajuda. 

Figura 14 Câmeras de segurança monitoradas via internet 

 

Fonte: Intelbras (2019) 
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Outra medida de segurança que a Automação Residencial oferece são os 

botões de pânico, que quando acionados pelo idoso, entram em contato 

automaticamente com uma central de emergência que envia ao local o socorro 

necessário e avisam aos familiares sobre o ocorrido. Geralmente, esse botão é usado 

como uma pulseira ou um colar, de modo que sempre fique junto ao idoso e possa ser 

acionado sem levantar suspeitas, principalmente em casos de arrombamento ou 

assalto à residência. 

Figura 15 Pulseira com botão de pânico 

 

Fonte: Tecnosenior (2018) 

 

Ainda sobre segurança e conforto, dentre as atividades básicas da vida 

diária – ABVDs, tomar banho, pode ser beneficiado pelo sistema de controle 

automatizado de chuveiro e banheira. O sistema, que visa o conforto do idoso, a 

economia de água e a sustentabilidade, facilita, em alguns casos, o uso dos 

equipamentos por aqueles que tenham dificuldades nas articulações. 

Figura 16 Painel de controle para banheiro 

 

Fonte: Incrível (2017) 
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Também para as AIVDs alguns aspectos podem ser beneficiados, como 

por exemplo, segurança e emergência. Este critério está relacionado sobretudo às 

questões de prevenção de acidentes. Assim, vários sistemas se encaixam, como os 

sensores de presença, movimento e detecção de fumaça. 

Nos cuidados com a saúde, através de sistema de mensagens interativas, 

que auxiliam como lembrete para ministrar medicamentos. Um sistema inteligente 

associado às tampas dos frascos de remédios, ajudam aos idosos a se lembrarem 

dos horários em que se deve tomar os medicamentos, além de contar com um 

receptor que envia um alerta à própria pessoa ou a um familiar, no caso de 

esquecimento da dose a ser tomada. 

Figura 17 Dispositivo para auxiliar a rotina de quem toma medicamentos 

 

Fonte: Canaltech (2016) 

 

Ou, também, para lembrar de horários dos programas religiosos da TV (a 

observância religiosa também é uma AIVD), e até mesmo lembretes para realizar 

pagamentos, auxiliando a gestão financeira (também uma das AIVDs.) 

Cuidados com a casa podem ser beneficiados por motores e bombas, que 

podem executar o sistema de irrigação, de proteção contra incêndio, de limpeza 

automática da piscina, entre outros. 
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A capacidade de subir e descer escadas pode ser resolvida com a 

aplicação de plataformas ou elevadores, que são equipamentos que facilitam a 

circulação vertical. 

 

Figura 18 Cadeira para subir escadas 

 

Fonte: Cadeiras Surimex (2019) 

 

Por tudo isso, particularmente aos idosos, a Automação Residencial e a 

acessibilidade caminham juntas e estão verdadeiramente impactando a forma de viver 

destas pessoas, que podem se tornar aptas a realizar tarefas cotidianas antes 

impossíveis ou extremamente complicadas, com simples toques na tela de 

dispositivos móveis ou com mecanismos utilizando sensores. 

Mesmo com os exemplos acima mencionados, que já proporcionam 

inúmeras funcionalidades aos idosos, há muitas outras que podem se adequar a cada 

necessidade e tornar muito mais acessível a vida na terceira idade, fazendo da 

tecnologia uma grande aliada no cotidiano quando se trata de necessidade, 

comodidade, segurança e por que não, lazer. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa apresentou os benefícios que a Automação Residencial 

pode oferecer para a qualidade de vida dos idosos. Verificou-se quais os tipos de 

Automação Residencial existentes hoje no mercado, o conceito de qualidade de vida 

para os idosos e as tarefas domésticas realizadas diariamente por eles. 

Para tanto, foi necessário entender o papel da tecnologia na solução de 

problemas do cotidiano vividos por idosos em suas residências, em relação à 

acessibilidade, e sua implicação em áreas como mobilidade e segurança. 

Tendo em vista os aspectos observados ao longo desta pesquisa, a 

tecnologia para Automação Residencial atualmente oferecida no mercado, possui 

várias áreas de aplicação, inclusive relacionadas a demandas típicas dos idosos, 

representando importante ferramenta em busca da melhoria da acessibilidade e 

segurança da pessoa idosa. 

Logo, a tecnologia para Automação Residencial é um importante 

instrumento para promoção da acessibilidade e mobilidade do idoso de forma mais 

autônoma em sua residência. 
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