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1. Introdução

Num contexto de constantes mudanças econômicas e inovações tecnológicas provocadas pela
globalização e pelo processo da polarização urbana, as cidades enfrentam o desafio de coordenar
o desenvolvimento urbano de forma inteligente, sustentável e democrática.
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Segundo dados da ONU (Organização das Nações Unidas), até 2050, estima-se que a população
urbana mundial praticamente dobrará de tama nho (66% da população mundial), consumindo
mais de 70% da energia e emitindo a mesma quantidade de gases de efeito estufa. Sendo
necessário desenvolver soluções inteligentes para superar os desafios da urbanização.

À medida que a população da cidade cresce, aumentam a necessidade dos serviços e também
o consumo dos recursos naturais. Essa deman da coloca maior pressão sobre a energia, água,
resíduos, mobilidade e quais quer outros serviços essenciais para a prosperidade e
sustentabilidade de uma cidade. 

O desafio é conciliar a qualidade de vida urbana e ambiental com as ques tões de habitação,
infraestrutura de saneamento básico, serviços, alimentação, saúde, educação, emprego,
segurança, mobilidade, recursos naturais, entre outros.

2. O que são cidades inteligentes? E cidades sustentáveis?

Cidades inteligentes – lugares que utilizam meios para melhorar a quali dade de vida, a
eficiência nas operações e os serviços urbanos, tendo como foco principal o cidadão. As
cidades inteligentes também são onde as redes e serviços tradicionais se tornem mais eficientes
com o uso de tecnologias digitais e de telecomu nicações, sendo atrativa com relação aos
aspectos sociais, econômicos e ambientais.

Abastecimento de água, coleta e tratamento de lixo e esgoto, iluminação, mobilidade urbana,
saúde, educação, segurança são alguns exemplos de serviços públicos que podem ser adaptados
e melhorados com soluções inteligentes. Não sendo necessário desenvolver um novo produto, e
sim, encontrar mecanismos para otimizar os recursos existentes e ampliar as necessidades de

áreas carentes.

Além disso, deve ocorrer uma participação mais ativa e consciente da sociedade e uma
administração municipal e estadual mais interativa e ágil, tentando erradicar a pobreza e a
desigualdade social, estando apta para prever crises e antecipar as necessidades futuras.

Cidades sustentáveis – conceito que prevê uma série de diretrizes para melhorar a gestão

da área urbana e prepará-la para as gerações futuras. Proporcionando alternativas para os
habitantes fazerem escolhas mais adequadas ao meio ambiente e impulsionarem o
crescimento econômico sustentável e permitindo que as cidades melhorem sua prestação de
serviços. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), cidades sustentáveis buscam um melhor

ordenamento do ambiente urbano primando pela qualidade de vida da população. Melhorar a

mobilidade urbana, a poluição sonora e atmosférica, o descarte de resíduos sólidos,
eficiência energética, economia de água, entre outros aspectos, contribuem para tornar uma
cidade sustentável.

Quando se observa os principais objetivos das cidades inteligentes, normalmente a ênfase é
maior nos aspectos econômicos e sociais e menor nos aspectos ambientais. O propósito deste
material é mostrar e discutir a importância de integrar a sustentabilidade com a estrutura de
cidades inteligentes, com exemplos e análises de importantes temas, mostrando a possibilidade
de num futuro próximo termos mais ‘cidades inteligentes sustentáveis’.
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3. Nova Agenda Urbana (NAU)

Em outubro de 2016 foi realizada em Quito (Equador) a Conferência das Nações Unidas sobre

Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável – Habitat III. Com o propósito de repensar
a maneira como as cidades e aglomerados humanos são planejados, desenhados, financiados,
desenvolvidos, governados e administrados. Os acordos anteriores da Habitat Agenda, foram em
1996 (Habitat II), em Istambul e 1976 (Habitat I), em Vancouver.

O objetivo é que pelos próximos 20 anos, um documento guiará os esforços desenvolvidos por
nações, líderes urbanos, financiadores internacionais, programas das Nações Unidas e sociedade
civil em torno das transformações urbanas – repensando a maneira como as cidades e aglomerados
humanos são planejados, desenhados, financiados, desenvolvidos, governados e administrados.

HABITAT I 1976 HABITAT II 1996 HABITAT III 2016
POPULAÇÃO URBANA MUNDIAL POPULAÇÃO URBANA MUNDIAL        POPULAÇÃO URBANA MUNDIAL

37,9% 45,1% 54,%

Cidades sustentáveis – IBGE Explica

Qual o percentual da população brasileira que vive em áreas urbanas? Quais problemas as
altas taxas de densidade demográfica e o crescimento desordenado acarretam? O que faz
uma cidade ser considerada sustentável? O que é a nova agenda urbana e quais são suas
metas? 

Assistir ao vídeo: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=am2WOYu4iFc 

C1_1a_serie_Itinerario_Geografia_Tony_2022.qxp  29/11/2021  09:27  Página 5



6

Principais compromissos da NAU e que serão abordados nos próximos módulos:

Planejamento urbano – a Nova
Agenda Urbana (NAU) incentiva todos
os níveis de governo, assim como a
sociedade civil, a tomarem parte dos
compromissos pelo desenvolvimento
urbano sustentável. O documento
trabalha pela promoção de um
planejamento urbano e territorial

que garanta o uso sustentável do solo

e dos recur sos naturais ao pedir por
cidades compactas, policêntricas, com
densidade e conectividade apropria das
e controle da dispersão urbana.

Aumentar esforços para melhorar a
capa  cidade de planejamento e dese -
nho urbanos e a oferta de formação para planejadores urbanos nos níveis nacional, subnacional e
local. 

A questão da água, saneamento urbano e resíduos sólidos (módulo 2) – O objetivo é
promover investimentos adequados em infraestruturas de proteção acessíveis e sustentáveis
e em sistemas de serviços de água, saneamento e higiene, águas residuais, gestão de resíduos
sólidos, drenagem urbana, redução da poluição do ar e gestão de águas pluviais a fim de melhorar
a segurança contra desastres relacionados à água; melhorar a saúde; garantir o acesso universal
e equitativo à água potável a um preço acessível para todos, bem como o acesso a saneamento e
higiene adequados e equitativos para todos.

Fontes de energia e transporte (módulos 3 e 4) – criar um compromisso maior com a geração

e o uso de energia renovável e economica mente acessível e com serviços e infraes trutura de

transporte sustentáveis e eficien tes, sempre que possível, alcançando os benefícios da
conectividade e reduzindo os custos financeiros, ambientais e de saúde pública advindos da
mobilidade ineficiente, dos congestionamentos, da poluição do ar, do efeito de ilhas de calor urbano
e da poluição sonora. Prestando especial atenção às necessidades energéticas e de transporte de
todas as pessoas, particularmente, sendo estas as mais pobres e as que vivem em favelas e
assentamentos informais.

“Trabalharemos para garantir que essas infraestruturas sejam resistentes às mudanças
climáticas e façam parte dos planos integrados de desenvolvimento urbano e territorial,
incluindo os de habitação e mobilidade, entre outros, e sejam implementadas de forma
participativa, considerando soluções sustentáveis, inovadoras, eficientes no uso de recursos,
acessíveis, específicas ao contexto e sensíveis a questões culturais”, diz o documento.

Fim de tarde no High Line Park – transformada em parque suspenso, em Nova

York (EUA).
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Gardens by the Bay – Singapura.

Coleta de dados e informações (módulo 5) – a ideia de fortalecer as capacidades estatísticas

e de processamento de dados nos níveis nacional, subnacional e local para monitorar
efetivamente os progressos alcançados na implementação de políticas e estratégias de
desenvolvimento urbano sustentável e para subsidiar o processo de tomada de decisões e de
revisões apropriadas. Procedimentos de coleta de dados para implementação, acompanhamento e
revisão da Nova Agenda Urbana devem ser baseados primariamente em fontes de dados

oficiais nacionais, subnacionais e locais e outras fontes, conforme apropriado, e devem ser
abertas, transparentes e consistentes, com o objetivo de respeitar direitos de privacidade e todas
as obrigações e os comprometimentos relacionados aos direitos humanos.

Agricultura urbana (módulo 6) –
apoiar a implementação de políticas e
planos de desenvolvimento territorial
integrado, policêntrico e equilibrado,
encorajando a cooperação e o apoio
mútuo entre diferentes escalas de cida -
des e assentamentos humanos; refor -
çando o papel de vilas e cidades peque -
nas e intermediárias no aprimoramento
dos sistemas de segurança alimentar e

de nutrição. Apoiar também a agricul -

tura urbana, e o consumo e a produção
locais, sustentáveis e responsáveis,
assim como as interações sociais, por
meio de redes de comércio e mercado
locais como uma opção que contribui para
a sustentabilidade e segurança alimentar.

Funcionária do Shopping Eldorado trabalha em horta no terraço, em São Paulo

(SP). Projeto de compostagem de sobras de alimentos vindo da praça de
Alimentação transforma em adubo para horta e Jardim Suspenso na cobertura do
edifício.

C1_1a_serie_Itinerario_Geografia_Tony_2022.qxp  29/11/2021  09:27  Página 7



8

Padrões de consumo (módulo 8) – o impacto ambiental gerado pelo homem é reconhecido
pela NAU como uma ameaça sem precedentes e, portanto, deve ser combatido. “Padrões de

consumo e produção insustentáveis, perda da biodiver sidade, pressões sobre os ecossis temas,
poluição, desastres naturais e provocados pelo homem, mudanças climáticas e seus riscos minam
os esforços para acabar com a pobreza em todas as suas formas e dimensões”, ressalta o
documento. O texto incen tiva a adotar o enfoque das cidades inteligentes, que fazem pleno uso
das novas tecnologias para diminuir o impacto sobre o meio ambiente, impulsionar o
crescimento econômico sustentável e aprimorar a resiliência nas áreas urbanas.

Desigualdade social – a pobreza e a desigualdade nas cidades são enfatizadas no texto como
as responsáveis por afetar o crescimento de países em desenvolvimento e desenvolvidos.

Participação do Brasil – o País esteve presente na Habitat III através de uma delegação de
técnicos do Ministério das Cidades, apoiada pelo Itamaraty. A missão foi chefiada pela Secretaria
Nacional de Habitação. 

“Reafirmamos o nosso compromisso de que ninguém será deixado
para trás, e nos comprometemos a promover oportunidades e
benefícios igualmente compartilhados, e possibilitar que todos os
habitantes, vivendo em assentamentos formais ou informais, tenham
uma vida decente, digna e gratificante e atinjam seu pleno potencial
humano”, diz o documento da NAU.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte (MG).
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Para Carlos Fernando Gallinal Cuenca, chefe da Divisão de Temas Sociais do Ministério das
Relações Exteriores, os interesses brasileiros foram contemplados de forma satisfatória no texto
da Nova Agenda Urbana. Desde a Habitat II, o reconhecimento internacional do direito à

moradia influenciou marcos importantes no Brasil, como da aprovação do Estatuto da Cidade

(2001), a criação do Ministério das Cidades (2003) e do Conselho das Cidades (2004).

4. Discutindo as cidades inteligentes sustentáveis

Agora que estudamos o tema, chegou a hora de discutir o que você entendeu e como você

imagina uma cidade inteligente sustentável. 

– É possível conciliar o progresso econômico e tecnológico com a sustentabilidade? 

– As cidades inteligentes sustentáveis são feitas para todas as pessoas? 

– A quem interessa esse modelo de cidade? 

– Por que as cidades têm buscado serem reconhecidas como Cidades Inteligentes ou como
Cidades Sustentáveis?
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1. O conceito de saneamento
Em uma definição ampla, saneamento

significa o conjunto de ações e serviços ado -

tados com o objetivo de garantir a qualidade

de vida e a saúde dos cidadãos. Envolve, por -
tanto, temas fundamentais para o bom funcio -
na mento de uma cidade, como o abaste ci -

mento de água tratada e a destinação de

resíduos sólidos, por exemplo. As boas
condições de saneamento também são neces -
sárias para o cuidado com o meio ambiente,
podendo ajudar a preservar os recursos
naturais e os ecossis temas, evitando a poluição
de rios e lagos, por exemplo. 

2. O saneamento básico no
Brasil 

Atualmente, o saneamento básico no Brasil
é regulado, principalmente, pelas diretrizes
estabelecidas na Lei n.o 14.026, de 15 de julho
de 2020, conhecida como o novo “Marco Legal

do Saneamento”. Essa lei apresenta um con -
ceito bem definido de saneamento básico,

que é o conjunto de serviços públicos,

infraes tru turas e instalações operacionais

de abaste ci mento de água potável,

esgotamento sanitário, limpeza urbana e

manejo de resíduos sólidos e drenagem e

manejo de águas pluviais urbanas.

O princípio que orientou o novo texto legal
foi a universalização do acesso e a efetiva

prestação de serviços de saneamento a

toda a população até 2033, garantindo
acesso à água potável para 99% da população
e ao trata mento de esgoto para 90% dos
habitantes. A realidade brasileira, entretanto,
ainda está bem distante dessa meta. Grande
parte da popu lação do país ainda não tem
acesso a serviços de saneamento básico e a
desigualdade regional é evidente, havendo
áreas em que os problemas de saneamento
chamam atenção e alcançam a maior parte dos
habitantes. 

2
A questão da água, 
saneamento urbano e resíduos sólidos

Favela em Guarulhos, segunda maior cidade do estado de São Paulo, que sofre com graves problemas de saneamento.
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2.1. Abastecimento de água potável

O sistema de abastecimento de água potável é responsável por captar a água do meio
ambiente, tratá-la e distribuí-la para o consumo dos cidadãos. O oferecimento de água potável à
população é fundamental para evitar doenças e melhorar a qualidade de vida dos habitantes, mas
também deve se preocupar com a proteção dos mananciais de onde a água é captada. 

A água é primeiramente captada de um manancial superficial (rio, açude, reservatório) ou

subterrâneo (poços). Logo após, é transportada, por meio de tubulações, até uma estação de
tratamento. A Estação de Tratamento de Água (ETA) é a unidade responsável por realizar todo o
processo de limpeza e tratamento com produtos como cloro e flúor, garantindo a potabilidade da
água. Toda ETA é fiscalizada e deve seguir rigidamente os padrões e protocolos relativos à
qualidade da água estabelecidos em lei. Por fim, a água tratada é armazenada em reservatórios e
parte é direcionada às redes de distribuição, as quais levarão a água até os consumidores.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Milton Tomoyuki Tsutiya.

Abastecimento de Água.

São Paulo: Departamento
de Engenharia Hidráulica e
Sanitária da Escola
Politécnica da Universidade
de São Paulo, 2004.

(Disponível em: https://security.ufpb.br/ccec /contents/documentos/tccs/ copy_of_2016.1/o-sistema-de-abastecimento-d2019agua-da-cidade-de-santa-
rita-pb.pdf)

2.2. Esgotamento sanitário

O esgotamento sanitário é o conjunto de
processos e instalações destinados a coletar,
trans portar e tratar o esgoto, até que este retorne
ao meio ambiente de maneira higiênica e segura.
Assim, um sistema de esgotamento é constituído
por redes coletoras, que recolhem o esgoto
produzido nas residências e estabelecimentos
industriais e comerciais. 

Esse esgoto é então transportado até as
Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e
passa por várias fases de tratamento, desde a
remoção dos resíduos sólidos maiores até a
remoção de compostos biodegradáveis ou
dissolvidos na água. Depois de todo o tratamento,
o esgoto é lançado em um corpo receptor (rio,
lago, mar) ou pode ser reaproveitado para algumas
finalidades, como a produção de água de reuso. 

Fases do tratamento do esgoto até o lançamento em um

corpo receptor e o aproveitamento de água de reuso.
Elaboração: Sabesp. Disponível em: http://site.sabesp.com.br/
site/interna/Default.aspx?secaoId=49
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2.3. Drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas

São o conjunto de atividades relacionadas à
drenagem, transporte, eventual retenção e
des tinação final de águas pluviais urbanas.
A drena gem envolve dois sistemas: microdre -
nagem e macrodrenagem. A microdrenagem

abrange os elementos da malha viária de uma
cidade, res ponsáveis por captar e escoar a
água da chuva, incluindo tubulações, ralos, buei -
ros, entre outras construções. Já a macro dre -

nagem refere-se à rede natural de drenagem,
formada por rios e córregos e que pode ser
complementada com construções humanas,
como canais, diques e barragens. A drenagem

urbana é fundamental para regular as cheias
locais e evitar problemas sérios como enchen -
tes e inundações, os quais geralmente resul -
tam de um manejo ou drenagem inadequado. 

SISTEMA DE MICRODRENAGEM

(MORAES, Alexandre Perri de. Procedimentos técnicos de
dimensionamento da microdrenagem do município 

de Santo André (SP). Disponível em:
http://www.trabalhosassemae.com.br/sistema/

repositorio/2015/1/trabalhos/99/118/t118t4e1a2015.pdf.)

3. Problemas no abastecimento
de água e tratamento de
esgoto no Brasil
Ainda há grandes desafios enfrentados pelo

Brasil para alcançar uma ótima infraestrutura
de saneamento básico em todas as regiões.
Muitos domicílios não possuem acesso aos mais
essenciais serviços, como coleta de lixo, abas -
tecimento de água e esgotamento sanitário. 

PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDINDO EM

DOMICÍLIOS COM AUSÊNCIA DE SERVIÇOS DE

SANEAMENTO, POR GRANDES REGIÕES, SEGUNDO

O TIPO DE SERVIÇO (%)

(IBGE Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2018.
Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/

livros/liv101678.pdf.)

Segundo dados do Instituto Trata Brasil,
com base no Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento (SNIS) de 2019, cerca de 35

milhões de brasileiros não têm acesso à

água tratada. Na Região Norte, o abaste ci -
mento é o pior, alcançando apenas cerca de
57,5% da população. 

Com relação ao esgotamento sanitário, a
situação é mais grave: quase 100 milhões de
brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto

(46,9% dos habitantes). Em relação ao trata -
mento, os números são ainda mais baixos, já
que apenas 49,1% do esgoto produzido pelo
país é tratado. As desigualdades regionais

também são evidentes, pois a Região Norte

apresenta somente 22% do esgoto tratado,
mas o Sudeste tem cerca de 55,5% de
tratamento. Mais alarmante, estimam os dados
do IBGE que aproximadamente 4 milhões de
brasileiros não possuem nem acesso a
banheiros. Observe nos mapas a seguir a
comparação entre os dados de saneamento
básico dos estados de São Paulo e do Pará,
como exemplos de grandes disparidades

regionais.
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DADOS DE SANEAMENTO BÁSICO – SÃO PAULO (%)

(Elaboração: Instituto Trata Brasil. Fonte das Informações: SNIS (2019). 
Disponível em: https://tratabrasil.org.br/saneamento/principais-
estatisticas/no-brasil/dados-regionais.)

DADOS DE SANEAMENTO BÁSICO – PARÁ (%)

(Elaboração: Instituto Trata Brasil. Fonte das Informações: SNIS (2019). 
Disponível em: https://tratabrasil.org.br/saneamento/principais-
estatisticas/no-brasil/dados-regionais.)

3.1. Perda de água

Outro problema importante relativo ao saneamento é o desperdício de água. O Brasil é um dos
países que mais desperdiçam água no mundo, chegando a perder quase 40% de toda a água

captada da natureza. Em Roraima, estado brasileiro com pior índice de desperdício, 73% da água
tratada é perdida. Esse desperdício é fruto de variados fatores, mas principalmente por causa de
vazamentos em tubulações, o que revela as dificuldades estruturais do sistema de captação e
transporte de água no Brasil.
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ÍNDICE DE PERDAS DE ÁGUA INTERNACIONAL (%)

*Índice de perdas calculado com base nos dados do SNIS de 2018.

4. Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos
O tema da limpeza urbana e da destinação dos resíduos sólidos também compõe os

serviços essenciais de saneamento, abrangendo os processos de coleta, transporte, triagem,
tratamento e destinação final dos resíduos produzidos. 

A coleta, primeiro passo da limpeza, envolve desde a reunião do lixo separado pela população
até a varrição de vias públicas e desobstrução de bueiros. Pode ser feita a coleta convencional

ou a seletiva, sendo esta mais adequada, visto que efetua a separação dos resíduos de acordo
com o material.

O transporte é a atividade que carrega os resíduos do local de coleta até as áreas de
tratamento ou disposição final. Há também estações de transbordo, que funcionam como
estruturas intermediárias para armazenar os resíduos até que sejam levados aos locais de
destinação final. As estações de transbordo são úteis, principalmente, quando a distância entre os
locais de coleta e disposição final são muito distantes. Por fim, quanto ao tratamento e destinação
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final dos resíduos, há diversas possibilidades, que provocam variados impactos ao meio ambiente

e que podem ser estudadas a partir da questão do lixo.

4.1 A questão do lixo no Brasil

O Brasil é um dos países que mais produz lixo no mundo, chegando a gerar aproximadamente
80 milhões de toneladas de lixo por ano. De todos esses resíduos, cerca de 40,5% não recebe
destinação adequada, sendo despejados em depósitos a céu aberto (os “lixões”) ou em aterros

controlados. A escolha da melhor forma de destinação é fundamental, pois o despejo em locais
inadequados pode provocar a proliferação de doenças e a contaminação do solo e dos recursos

hídricos.

Entre as principais formas de destinação do lixo, é possível destacar:

– Lixões: simples despejo de resíduos sólidos em áreas a céu aberto, sem qualquer tipo de
tratamento. Tornam-se focos de proliferação de doenças, mau cheiro e contaminação do solo. 

– Aterros sanitários: áreas previamente preparadas para receber os resíduos, onde é feita a
impermeabilização do terreno e a captação do chorume. O lixo depositado é recoberto por
uma camada de terra e, uma vez atingida a capacidade de armazenamento de resíduos, é feita
a recomposição da cobertura vegetal. Difere-se do aterro controlado, em que o lixo

simplesmente é aterrado, mas não há a preparação prévia do terreno.

Aterro sanitário em São Francisco do Conde – Bahia – Brasil. 
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– Coleta seletiva e reciclagem: separação prévia dos resíduos de acordo com seu material de
composição, para que posteriormente seja reaproveitado. A reciclagem é um processo

fundamental para diminuir a produção de resíduos sólidos, já que recoloca os materiais

na cadeia produtiva e minimiza os gastos de novos recursos.

– Compostagem: processo de transformação do lixo orgânico em adubo, para ser utilizado
na atividade agrícola e jardinagem. É um importante processo para reaproveitar a matéria

orgânica, em vez de esperar um lento processo de decomposição.

– Incineração: queima de resíduos, destinação utilizada para o lixo hospitalar ou outros
materiais contaminantes. Deve ser evitada em outras situações, já que a queima gera

poluentes à atmosfera. 

5. Destinação de resíduos nas cidades inteligentes e sustentáveis

Cidades inteligentes devem separar adequadamente os resíduos gerados e educar seus
habitantes para que sigam os padrões corretos de disposição do lixo. A coleta seletiva é passo
essencial para realizar uma eficaz reciclagem dos materiais.

No Brasil, a maior parte das cidades ainda não conta com um sistema de coleta seletiva, o que
dificulta bastante a reciclagem dos materiais e a melhor destinação dos resíduos. Apenas cerca de
22% dos municípios brasileiros já possuem práticas de coleta seletiva, de maneira que
somente 17% dos brasileiros são atendidos por esse serviço.

Nas cidades inteligentes, a menor geração possível de resíduos sólidos e a procura por

formas de destinação do lixo mais adequadas ao meio ambiente devem constituir parte

importante da gestão urbana. Parte essencial nesse processo é a coleta seletiva.
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(Disponível em: http://cempre.org.br/upload/CEMPRE-Review2019.pdf.)

Algumas cidades pelo mundo já vêm adotando sistemas mais avançados de coleta seletiva,
que geralmente envolvem a separação dos resíduos em sacos ou recipientes de cores diferentes,
bem como a disponibilização de serviços públicos de coleta de materiais recicláveis ou espe -

ciais, como pilhas e baterias, que não devem ser descartados com o lixo comum. Dentre as inicia -

tivas inteligentes que têm sido adotadas com relação à coleta dos resíduos sólidos, é válido destacar:

– Barcelona: a cidade de Barcelona, na Espanha, tornou-se referência mundial na coleta de lixo,
ao desenvolver um sistema de tubulação subterrânea para receber os resíduos descartados
pela população. Os habitantes depositam o lixo em coletores diferenciados por cores (de
acordo com o tipo de material). Quando os coletores ficam cheios, todo o conteúdo é sugado
e transportado pelas tubulações até alcançarem as centrais de coleta.
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– Estocolmo: em Estocolmo, na Suécia, todos os domicílios contam com um sistema de
coleta seletiva e há um sistema de sucção a vácuo, semelhante ao de Barcelona, no qual
as lixeiras estão conectadas à rede de tubulação que transporta o lixo até as centrais de coleta
dos resíduos. Nas tubulações do sistema, os sacos de lixo chegam a viajar a uma velocidade
de 70 km/h.

– São Francisco: em São Francisco, nos Estados Unidos, a meta estabelecida foi a de zerar a
destinação de lixo a aterros sanitários, de maneira a reaproveitar todos os resíduos

gerados, por meio da reciclagem ou da compostagem. Com a contribuição dos habitantes
e do setor público, além de um forte sistema de coleta seletiva, a cidade tem conseguido
alcançar seus objetivos e hoje já se estima que 90% do lixo produzido seja reciclado. 

6. Discutindo saneamento, a questão da água e dos resíduos sólidos
O setor de saneamento no Brasil ainda está distante de atender toda a população, mesmo nos

serviços básicos. Avançar nesse tema envolve não apenas o setor público, mas todos os cidadãos,
que devem ser educados para contribuir com o descarte correto do lixo e com o consumo mais
consciente da água. Nesse sentido, pesquise e reflita sobre as seguintes questões em sua

cidade:

– Como é o oferecimento de água tratada na sua cidade? De que mananciais é retirada? Há
estações de tratamento?

– Existe tratamento de esgoto? Qual a porcentagem da população atendida por esse serviço? 

– Há coleta seletiva de lixo? Você, sua família, vizinhos e amigos descartam os resíduos de
acordo com essa coleta?

– Existem lixões ou aterros sanitários? Há centrais de reciclagem de resíduos? 

– Faça uma pesquisa para entender melhor a destinação do lixo em sua cidade. 
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1. Energia renovável

A energia renovável é assim denominada porque é aquela gerada por fontes que possam ser
reabastecidas constantemente ou que estejam sempre disponíveis para a utilização humana.
Nesse sentido, a energia solar, a eólica, a geotérmica, a hídrica, a maremotriz, entre outras, são
alguns exemplos interessantes de energia derivada de fontes renováveis. Tais fontes de energia
diferem de outras tradicionalmente muito utilizadas, como o petróleo ou o carvão mineral,
derivadas de reservas minerais que, uma vez consumidas, demorariam muito tempo para se
tornarem disponíveis novamente. De fato, essas reservas demorariam milhões de anos para se
formar e, portanto, os recursos não são renováveis se tomada em consideração a escala de tempo
da vida humana.

3
As fontes de energia 
renovável e as cidades inteligentes

Coletor solar instalado em residência.
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O tema das fontes de energia renováveis já há algum tempo aparece em destaque em qualquer
discussão que trate de modos mais sustentáveis e inteligentes de utilização dos recursos naturais.
Afinal, a aposta em uma matriz energética que dê mais espaço às fontes renováveis é fundamental
para estimular um uso mais racional dos recursos naturais disponíveis no planeta Terra, dialogando
diretamente com o conceito de desenvolvimento sustentável, o qual preza pela manutenção das
atividades econômicas e pela satisfação das necessidades das gerações atuais, mas sem
comprometer as necessidades da gerações futuras. O investimento em fontes renováveis é,
portanto, investimento em sustentabilidade e, tal qual veremos neste módulo, também é símbolo
da constituição de cidades mais inovadoras e tecnológicas, como pretendem ser as cidades
inteligentes.

Parque Eólico de Osório, no Rio Grande do Sul, o maior fornecedor de energia eólica da América Latina.
Fonte: Folhapress. Parque Eólico – RS – Código 8412078

Fonte: Resenha Energética Brasileira – Ministério de Minas e Energia. 
Disponível em: http://www.mme.gov.br/documents/78404/0/Resenha+Energ%C3%A9tica+Exerc%C3%ADcio+2019_DIE_SPE_MME.pdf/f08616
e4-ab88-749d-b24f-546313f4d0c0
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2. Fontes renováveis aplicadas às cidades inteligentes: principais
tipos e tecnologias

Na formação das cidades inteligentes, é essencial a busca pela eficiên cia e, no setor energético,
isso não é diferente. A procura de soluções energéticas mais eficientes é fundamental para
reduzir o impacto ambiental da expansão urbana, bem como garantir a manutenção dos recursos
naturais. Para alcançar esses objetivos, tecnologias cada vez mais modernas surgem para orientar
o aproveitamento energético, permitindo a utilização de fontes até então impensáveis para a
geração de energia. Vejamos, então, alguns exemplos de fontes renováveis que já possuem e
devem ganhar ainda mais espaço na matriz energética mundial do futuro:

2.1. Energia solar

A energia solar é uma das mais indispensáveis para as cidades do futuro, afinal, trata-se de uma
fonte inesgotável e limpa. O grande desafio ainda está no desenvolvimento de tecnologias que
possibilitem o aproveitamento da energia solar de maneira mais generalizada e acessível à
sociedade atual, já que a maior parte dos geradores e células de captação ainda demandam caros

investimentos.

Já existem, no entanto, diversas formas de aproveitamento da energia solar na atualidade,
como os seguintes exemplos:

– Usinas solares: estruturas capazes de converter a energia solar em energia elétrica. Podem ser
de dois tipos principais: fotovol taicas e heliotérmicas. As fotovoltaicas utilizam painéis que
captam a energia solar e a transformam em energia elétrica. Já as heliotérmicas capturam a
radiação solar infravermelha em uma área concentrada e depois a transformam em energia
térmica e, finalmente, em energia elétrica.

Usina solar fotovoltaica de Pirapora (MG).

Créditos: Carl de Souza/AFP. Disponível em:
https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/usina-
de-energia-solar-de-pirapora-inicia-producao-
conheca.ghtml
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Usina heliotérmica de Ashalim, em Israel, que possui a maior torre de energia solar do mundo.
Disponível em: https://www.portalsolar.com.br/blog-solar/energia-solar/israel-constroi-a-maior-torre-
de-energia-solar-do-mundo-em-seu-deserto.html

– Aquecimento solar passivo: o simples aproveitamento da iluminação natural e do calor dos

raios solares para aquecimento dos ambientes já pode ser identificado como uma forma de
aproveitamento da energia solar. Na arquitetura, projetos que valorizem a iluminação dos
ambientes têm sido estimulados por reduzir o consumo de energia e intensificar o uso da
energia solar.

– Soluções utilizando células fotovoltaicas:

células fotovoltaicas são dispositivos capazes
de converter a energia solar em energia
elétrica, como aqueles utilizados nos painéis
das usinas fotovoltaicas. A incorporação
dessas células em diferentes materiais
permite o aproveitamento mais eficiente da
energia solar. Alguns exemplos de utilização
aparecem em telhas ou placas solares
instaladas nos telhados das residências.

– Coletores solares: estruturas utilizadas para o
aquecimento de água, a partir da absorção da
energia solar por uma placa, a qual transfere o calor
obtido para a água que circulará nas tubulações.
Trata-se de uma ótima maneira de disponibilizar água
aquecida em chuveiros, piscinas ou outros tipos de
uso, a partir da energia solar.

Exemplo de coletor solar instalado em residência.

Disponível em: https://www.tecnosol.net.br/fabrica-de-coletor-
solar.php

Exemplo de telhas equipadas com células fotovoltaicas.

Disponível em: https://ciclovivo.com.br/planeta/energia/telha-fotovoltaica-
sera-testada-na-universidade-federal-de-santa-catarina/
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2.2. Energia eólica

Além da energia solar, a outra grande fonte renovável do futuro é a energia eólica, também
permanentemente disponível e limpa. A energia eólica pode ser utilizada de diversas maneiras e,
desde a antiguidade, já vem sendo aproveitada para mover moinhos ou velas em barcos.
Entretanto, o principal potencial atual dessa fonte de energia, está em sua conversão para
energia elétrica, por meio de aerogeradores (como são conhecidas as turbinas eólicas). 

Atualmente, já há geradores de diversas formas e tamanhos, com grande capacidade de
geração de energia. No entanto, ainda há o mesmo entrave que nas estruturas de aproveitamento
da energia solar: o custo dos equipamentos ainda é alto. 

O potencial da energia eólica também depende muito da região de instalação das usinas, sendo
essencial analisar a força e a constância dos ventos de uma localidade para verificar a viabilidade
e a eficiência da construção dos geradores eólicos. No Brasil, por exemplo, observa-se o maior

potencial eólico em algumas áreas da região Nordeste, especialmente na zona costeira. 

Fonte dos dados: Aneel/ABEólica. Disponível em: https://www.fundaj.gov.br/index.php/a-questao-energetica/10859-nordeste-gera-85-da-energia-
eolica-do-brasil
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2.3. Biomassa e biocombustíveis

O termo biomassa costuma ser utilizado para fazer referência a fontes de energia derivadas de
organismos vegetais, excluindo-se, no entanto, tradicionais combustíveis fósseis, como o
petróleo e o carvão mineral. Estão incluídos na biomassa, portanto, materiais como a madeira, a
cana-de-açúcar, a mamona, a soja, galhos e folhas de árvores, entre diversos outros exemplos.
Os biocombustíveis, por sua vez, são os combustíveis produzidos a partir dessa biomassa.

Entre os combustíveis mais famosos, está o bioetanol, popularmente comercializado como
“etanol” nos postos de combustíveis brasileiros. Em nosso país, é derivado principalmente da cana-
de-açúcar, mas também pode ser obtido da uva, do milho e de alguns tipos de cereais. Também há
o biodiesel, produzido a partir de vegetais como a mamona, a soja ou o dendê. O biogás também
tem sido produzido em maior quantidade e pode ser obtido a partir de restos de alimentos
decompostos em equipamentos conhecidos como digestores de biomassa.

Para as cidades inteligentes, um interessante potencial de aproveitamento da biomassa está na
criação de usinas de biomassa, capazes de gerar energia elétrica a partir da combustão do

material orgânico. Tais usinas reduzem o impacto ambiental tradicionalmente gerado por usinas
termelétricas à base de carvão mineral, por exemplo, além de possibilitarem um reaproveitamento
de resíduos que são descartados como lixo,
tais quais restos de alimentos.

A maior utilização dos biocombustíveis
também se torna efetiva para substituir os
tradicionais combustíveis derivados de
petróleo nos veículos e equipamentos.
Neste tema, no entanto, outras iniciativas
têm sido até mais interessantes em relação
a um menor impacto ambiental, por serem
mais limpas que os biocombustíveis.
Veículos movidos a hidrogênio ou a

eletricidade estão sendo desenvolvidos e
constituem opções mais sustentáveis para as cidades do futuro. 

2.4. Outras fontes renováveis

Há diversos outros exemplos de fontes renováveis, com múltiplas aplicações possíveis para as
cidades inteligentes. Tais fontes variam desde a tradicional energia hidrelétrica, muito explorada
pelo Brasil, em função do grande número de rios de planalto, até fontes menos conhecidas, como
a energia maremotriz. Esta é a energia gerada pelo movimento das marés, aproveitada a partir da
instalação de centrais elétricas, que funcionam a partir da ação da água dos mares. Outro exemplo
interessante é a energia geotérmica, que aproveita o calor proveniente do interior da Terra. Esta
fonte de energia é mais bem aproveitada em alguns pontos do planeta, nas quais aparecem
gêiseres ou zonas de nascentes de água quente, cujo calor pode ser convertido em energia
elétrica.

Ônibus movido a biodiesel que integra a frota de Brasília (DF).
Disponível em: https://61brasilia.com/2018/05/03/brasilia-tem-onibus-
movidos-a-combustivel-mais-limpo/
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Esquema de funcionamento de uma usina geotérmica.

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/626915210601380331/

3. Exemplos mundiais de utilização das fontes renováveis

3.1. Vila Solar de Freiburg (Alemanha)

Nos arredores de Freiburg, na
Alemanha, uma vila de 58 casas conta
com painéis solares nos telhados das
residências, capazes de produzir o
equivalente a quatro vezes o consumo de
seus habitantes. Trata-se de uma
comunidade que produz mais do que
consome, o que permite que a vila
revenda o excedente de energia às
companhias que cuidam da rede elétrica
alemã. Assim, além da sustentabilidade,
a geração de energia ocupa papel
significativo até mesmo na economia
local.

Residências na Vila Solar de Freiburg, com os painéis

fotovoltaicos instalados nos telhados das construções.

Disponível em: http://www.sunvoltenergiasolar.com.br/a-vila-solar-alema/
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3.2 Rodovia Solar da China

Em Jinan, na China, foi inaugurado, em
2017, o trecho de uma rodovia capaz de captar
a energia solar e convertê-la em energia
elétrica. Pelas estimativas do governo chinês, a
rodovia será capaz de gerar até 1 milhão de
kWh em um ano, energia que seria destinada
aos serviços de iluminação pública e para o
oferecimento de estações de carregamento de
veículos elétricos. Na França, em 2016, foi
criada uma iniciativa parecida, com um trecho
de 1 km de uma rodovia equipado com painéis
fotovoltaicos para a geração de energia.

3.3. Reserva de Energia de Hornsdale (Austrália)

Em Hornsdale, na Austrália, uma grande
reserva de energia composta por uma enorme
bateria de lítio de 100 MW, a qual é abastecida
por geradores eólicos e painéis fotovoltaicos.
O sistema funciona como uma reserva, sendo
acionado em caso de necessidade e foi
construído no sul da Austrália para solucionar
os recorrentes problemas da população local
com a instabilidade no fornecimento de
energia. Desde que foi construída, a reserva
teve ótimos resultados e é capaz de gerar
energia que pode abastecer até 300 mil
residências.

3.4 Usina solar flutuante na hidrelétrica de Sobradinho (BA)

Na Usina Hidrelétrica de Sobradinho, no
Rio São Francisco, foi instalado um projeto
inovador de usina solar flutuante sobre o
lago da represa. A plataforma será capaz de
complementar a geração de energia
elétrica pela usina e contará com um total
de 3.792 painéis solares. Além do projeto
em Sobradinho, em fase final de imple -
men  tação, empreendimentos parecidos já
foram criados na hidrelétrica de Balbina
(AM) e na de Rosana (SP).

Detalhe dos painéis solares instalados na rodovia de Jinan, na China.

Disponível em: https://tecnoblog.net/230968/china-estrada-solar/

Em primeiro plano, a bateria de lítio e, em segundo plano, os

geradores eólicos da Reserva de Hornsdale, na Austrália.

Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/tesla-constroi-maior-
bateria-do-mundo-em-menos-de-100-dias-22136104

Imagem dos primeiros painéis solares flutuantes instalados em Sobradinho.

Créditos: Saulo Cruz. 
Disponível em: https://www.biomassabioenergia.com.br/imprensa/ nordeste-

inaugura-usina-solar-flutuante/20190807-102623-e067
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3.5. Usina termelétrica à base de combustíveis renováveis em Caieiras (SP)

Na cidade de Caieiras, região metropo litana
de São Paulo, foi instalada uma usina
termelétrica movida a combustíveis
renováveis, utilizando gases originados de
aterros sanitários. O gás metano, liberado
pelo lixo acumulado no aterro, é o
combustível utilizado como um tipo de
biogás. É uma ótima opção sustentável tanto
por evitar a queima de combustíveis fósseis
quanto para reduzir a emissão de metano (um
gás estufa) à atmosfera.

4. Discutindo as fontes de energia renovável
Apesar do Brasil ter uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, o País também vive

o crescimento das energias renováveis como a solar e a eólica.

De acordo com o Plano Nacional de Energia 2050 – estudo elaborado pela Empresa de
Pesquisa Energética (EPE) – haverá um aumento populacional no Brasil que refletirá no aumento
significativo do consumo de energia elétrica até 2050. Tal fator exige um alto investimento na
diversificação da matriz energética brasileira para acompanhar esse expressivo aumento na
demanda, ampliando a capacidade instalada do País.

A geração de energia renovável se tornou uma forte tendência no mundo. Um dos principais
desafios é a questão econômica. Investir em matrizes energéticas a partir de fontes renováveis
têm um custo elevado, além de ser considerado um investimento de risco. Isso porque, a
performance da geração de energia renovável depende de fatores externos e condições
climáticas favoráveis.

O desafio é implementar soluções tecnológicas e inteligentes que auxiliem na análise e na
gestão dos dados, unindo o investimento em energia limpa para alavancar a economia e superar a
capacidade instalada no País.

– O município onde está sua escola utiliza fontes de energia renovável?

– Quais energias renováveis são mais utilizadas em sua cidade?

– A administração pública de sua cidade (Prefeitura, Câmara) tem projetos de energia
sustentável?

Imagem dos geradores termelétricos na usina de Caieiras.

Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/
2016/09/maior-termeletrica-com-combustivel-renovavel-e-inaugurada-
em-sao-paulo.html
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1. Mobilidade urbana – definição e importância

Esse termo tem recebido destacada importância na atualidade, sobretudo em um contexto de
aparecimento das chamadas cidades inteligentes. Mobilidade urbana é um conceito que se refere
às condições de deslocamento de pessoas e mercadorias em uma cidade ou mesmo em uma
área metropolitana. 

Assim, a análise da mobilidade urbana permite entender como é a eficiência da rede de

transportes de determinado espaço, desde os principais meios utili zados, até os problemas

mais frequentes que atrapalham o cotidiano da população. Além da estrutura de transportes, o
tema também abrange outros aspec tos, como as políticas governamentais referentes ao tema,
condições de acessi bilidade, entre outras condições relacionadas ao deslocamento em uma
cidade.

Nesse sentido, as discussões sobre mobilidade urbana têm atraído grande atenção dos
governos e da sociedade de diversas cidades pelo mundo afora e tornam-se especialmente
relevantes para as cidades inteligentes, em que a busca pela eficiência e pelo menor desperdício

de tempo nos deslocamentos é primordial.

Você já ouviu falar em mobilidade urbana?

4 Mobilidade Urbana

Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na Baixada Santista (SP).
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VIAGENS ANUAIS POR MODO PRINCIPAL DE TRANSPORTE NO BRASIL, 2018

Sistema de Informações da Mobilidade Urbana da Associação Nacional de Transporte Público – SIMOB/ANTP – Relatório Geral 2018. 
Disponível em: http://files.antp.org.br/simob/sistema-de-informacoes-da-mobilidade--simob--2018.pdf

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS VIAGENS POR MODO 

DE TRANSPORTE NO BRASIL, 2018

Sistema de Informações da Mobilidade Urbana da Associação Nacional de Transporte Público – SIMOB/ANTP – Relatório Geral 2018. Disponível
em: http://files.antp.org.br/simob/sistema-de-informacoes-da-mobilidade--simob--2018.pdf
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TC = Transporte Coletivo; TI = Transporte Individual;
TNM = Transporte Não Motorizado

Total = 67,0 bilhões
de viagens / ano

Modo Divisão modal (%)

Transporte coletivo

Ônibus (municipal + metropolitano) 24,0

Trilhos 4,0

Subtotal 28,0

Transporte individual

Auto 25,9

Moto 4,4

Subtotal 30,3

Transporte não
motorizado

Bicicleta 2,6

A pé 39,2

Subtotal 41,8

Total 100,0
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2. Problemas tradicionais de mobilidade urbana nas cidades 

O rápido processo de urbanização que provocou a concentração da população em áreas urbanas
e formou grandes metrópoles ao longo do século XX deixou suas marcas nas condições de
mobilidade dentro dessas cidades. O crescimento exagerado trouxe diversos problemas, muito
observados nas principais cidades brasileiras. 

Entre os principais problemas, é possível citar: 

– excesso de veículos automotores, causando um trânsito intenso e caótico;

– problemas de infraestrutura e sinalização de ruas, avenidas e calçadas;

– oferecimento insuficiente de meios de transporte coletivo;

– alto preço das tarifas de transporte coletivo;

– problemas de acessibilidade na infraestrutura de transportes;

– ausência ou insuficiência de ciclovias e meios de transportes alternativos.

O gráfico expressa o tamanho da frota de veículos automotores por mil habitantes nas principais regiões metropolitanas brasileiras.

Fonte: Mobilidados. Disponível em: https://plataforma.mobilidados.org.br/brazil
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Observa-se o predomínio de meios de transporte individual e espaços destinados aos
automóveis, de tal forma que a mobilidade urbana se tornou, em grande parte das cidades, lenta

e custosa. Nesse cenário problemático, diversas soluções de mobilidade têm aparecido, inclusive
envolvendo novas tecnologias e opções sustentáveis, sempre com o intuito de diminuir o tempo

perdido nos deslocamentos e aumentar a eficiência nos deslocamentos diários realizados nas
cidades.

CONSUMO TOTAL DE TEMPO NA MOBILIDADE POR MODO DE 

TRANSPORTE NO BRASIL, 2018

Fonte: Sistema de Informações da Mobilidade Urbana da Associação Nacional de Transporte Público – SIMOB/ANTP – Relatório Geral 2018.
Disponível em: http://files.antp.org.br/simob/sistema-de-informacoes-da-mobilidade--simob--2018.pdf

3. Soluções de mobilidade e as cidades inteligentes

No âmbito das cidades inteligentes, diversas soluções aparecem para resolver os tradicionais
problemas de mobilidade urbana. Entre as palavras de ordem nesses novos projetos, estão
eficiência, rapidez, tecnologia e sustentabilidade. Como tudo que envolve as cidades
inteligentes, o objetivo é utilizar e implantar as novas tecnologias disponíveis para possibilitar um
melhor deslocamento dos habitantes dentro da cidade. 

Nesse sentido, algumas iniciativas já têm sido desenvolvidas, as quais, na maioria das vezes,
envolvem a preocupação com o desenvolvimento de mais opções de transporte coletivo, a
integração entre diferentes meios de transporte e a busca por alternativas sustentáveis, que
possam reduzir o grave dano ambiental causado pelos modais tradicionais. 

Modo
Tempo 

(bilhões de horas/ano)
Participação 

(%)

Transporte
coletivo

Ônibus (municipal + metropolitano) 12,8 42

Trilhos 0,9 3

Subtotal 13,6 45

Transporte
individual

Auto 7,1 23

Moto 0,8 2

Subtotal 7,8 26

Transporte não
motorizado

Bicicleta 0,6 2

A pé 8,4 28

Subtotal 8,9 29

Total 30,4 100
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3.1. Transporte coletivo

Uma das maiores preocupações relativas
à mobilidade urbana nas principais cidades
do mundo está no domínio do transporte

individual, principalmente dos automóveis.
O excesso de veículos produz um trânsito

caótico que retarda sobremaneira o tempo
de deslocamento. Sendo assim, a aposta
nos meios de transporte coletivo parece
essencial para reduzir o número de
automóveis e aumentar a eficiência.

O problema está no oferecimento desses serviços. É preciso que o
poder público disponibilize estruturas de transporte coletivo, como linhas

de ônibus, trens e metrôs, para que a população possa migrar dos meios
individuais para os coletivos. Novas tecnologias também podem auxiliar,
trazendo iniciativas mais modernas, como os Veículos Leves sobre

Trilhos (VLT), já em operação no Rio de Janeiro (RJ) e na Baixada Santista
(SP), que são pequenos trens urbanos capazes de trafegar em meio às
próprias ruas e avenidas que compõem a cidade, ou os Ônibus de

Trânsito Rápido (BRT), ônibus que trafegam em faixas exclusivas e,
assim, evitam os problemas com o trânsito, experiência já existente em
cidades como Curitiba (PR) e São Paulo (SP).

3.2. Transporte compartilhado

Outra interessante alternativa atual está nos
meios de transporte compartilhados. Com
relação aos automóveis, plataformas de busca

por motoristas para viagens rápidas foram
desen volvidas por algumas empresas e se torna -
ram muito populares nos últimos anos, principal -
mente pela facilidade de acesso aos serviços
(por meio de aplicativos de celular) e pelo preço
mais competitivo em relação a alternativas
semelhantes como os tradicionais táxis.

Além disso, o compartilhamento de bicicletas e patinetes elétricos

tornou-se uma opção bastante requisitada em grandes metrópoles
mundiais. A facilidade de alugar um desses veículos por meio do simples
acesso a um aplicativo e deixá-los em qualquer ponto da cidade, além de
evitar o trânsito caótico, fez de tais meios de transporte uma das melhores
opções para deslocamentos curtos dentro das grandes cidades.

Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na Baixada Santista (SP).

Créditos: A2FOTOGRAFIA/Vagner 
Campos. Disponível em: 

http://www.brasilengenharia.com
/portal/noticias/destaque/13816-

veiculo-leve-sobre-trilhos-da-
baixada-santista-vlt

Serviços de aluguel de patinetes elétricos passam a fazer

parte do cotidiano de grandes metrópoles.

Disponível em: 
http://www.onmobih.com.br/

patinentes-eletricos-quanto-custa-
e-como-alugar-um-em-sp/

Vamos conhecer melhor algumas possibilidades interessantes de mobilidade urbana:
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3.3. Intermodalidade

Outro ponto fundamental para a maior eficiência da mobilidade urbana é a aposta na
intermodalidade, ou seja, na integração entre diversos modais de transporte. O transporte
intermodal já reduz bastante os custos no transporte de carga, mas pode ser muito útil também
no deslocamento cotidiano dos habitantes, por exemplo, a partir de terminais que integrem
linhas ferroviárias ou metroviárias a linhas de ônibus ou iniciativas que per mitem a entrada de
bicicletas em vagões de trens ou metrôs, inte grando modais individuais e coletivos e facilitando o
deslocamento pela cidade.

3.4. Novas tecnologias

Muito além do desenvolvimento de meios de transporte mais modernos, a tecnologia pode
auxiliar na mobilidade urbana de diferentes maneiras. Sistemas de monitoramento por meio de
GPS (Global Positioning System) permitem identificar o trajeto de ônibus em tempo real,
informando os horários com maior precisão e possibilitando a resolução de problemas com mais
rapidez. Da mesma forma, diversos aplicativos reúnem dados e informações sobre transporte
público e sobre o trânsito das cidades, permitindo aos usuários reorganizar sua rotina e escolher o
meio mais eficiente para alcançar seu destino. Os já citados aplicativos de compartilhamento de
veículos são outro exemplo marcante das mudanças possibilitadas pela tecnologia às tradicionais
soluções de mobilidade urbana.

3.5. Ciclovias e espaços para pedestres

Outro caminho muito procurado pelas cidades inteligentes como solução de mobilidade está no
investimento em ciclovias e espaços para pedestres. Tais meios também auxiliam na redução do
uso de carros e, principalmente, possibilitam alternativas mais benéficas à saúde humana e ao
meio ambiente. Dependem, contudo, da iniciativa governamental em estender a malha urbana de
ciclovias e vias exclusivas para pedestres, para que esse tipo de transporte possa ser realizado com
segurança.

3.6. Acessibilidade a pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida

Parte importante das políticas relacionadas
à mobilidade urbana se refere à acessibilidade

da estrutura da cidade a pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida. Nesse
sentido, medidas como rampas de acesso a
edifícios e calçadas, elevadores em estações

de trens e ônibus, além de pisos táteis para
deficientes visuais, são fundamentais e devem
ser consideradas na implantação de qualquer
projeto relacionado à mobilidade urbana.

Rampa de acesso em ônibus urbanos.

Disponível em:
http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br/portal/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=866:prefeitura-adquire-micro-onibus-com-
rampa-de-acessibilidade&catid=92&Itemid=176
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4. Mobilidade urbana e sustentabilidade

A preocupação atual com a mobilidade urbana também dialoga diretamente com as iniciativas
de criação de projetos sustentáveis nas cidades. Assim, a ideia é conciliar a eficiência com o menor
impacto ambiental possível. Nesse sentido, mais uma vez a redução do uso de automóveis e, em
geral, de veículos movidos pela queima de combustíveis fósseis é incentivada, com o objetivo

principal de diminuir a emissão de poluentes à atmosfera e todos os problemas ambientais
relacionados a essa poluição.

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO CONSUMO DE ENERGIA POR

MODAL DE TRANSPORTE NO BRASIL, 2018

Fonte: Sistema de Informações da Mobilidade Urbana da Associação Nacional de Transporte Público – SIMOB/ANTP – Relatório Geral 2018. 
Disponível em: http://files.antp.org.br/simob/sistema-de-informacoes-da-mobilidade--simob--2018.pdf

Algumas alternativas têm se destacado e
mostrado como a mobilidade urbana pode estar
associada com a sustentabilidade. O uso de
veículos elétricos é um ótimo exemplo e
algumas cidades já vêm investindo na criação de
estações de recarga para automóveis e na
instalação de frotas de ônibus e de sistemas

sobre trilhos nos meios de transporte coletivo,
em substituição aos tradicionais motores a
combustão. Automóveis e ônibus movidos a
motores híbridos ou a biocombus tíveis

também surgem como alternativas mais
interessantes e limpas.

Projeto de ônibus movido a hidrogênio, desenvolvido pela UFRJ.

Disponível em: https://diariodotransporte.com.br
/2018/06/17/onibus-movido-a-hidrogenio-desenvolvido-no-brasil-e-
destaque-em-conferencia-mundial/
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O estímulo ao uso da bicicleta como
transporte individual também caminha
nesse sentido, servindo para diminuir a
dependência dos carros e contribuindo na
menor emissão de poluentes. Outra
interessante iniciativa que já aparece ao
redor do mundo e pode ser citada é a
utilização de teleféricos urbanos,
implantados em alguns países da América
Latina, como Bolívia e Colômbia, e movidos
a energia elétrica.

5. Exemplos no Brasil e no mundo de mobilidade urbana

Algumas cidades já são consideradas referências quando o assunto é mobilidade urbana, em
função de interessantes soluções desenvolvidas para melhorar a eficiência do deslocamento de
seus habitantes. Outras ainda sofrem para resolver seus problemas, mas têm buscado soluções.
Vamos observar agora alguns exemplos de ações tomadas por grandes cidades no Brasil e no exterior.

5.1. Curitiba

A cidade de Curitiba é referência há algum
tempo no setor de transportes urbanos no Brasil.
Desde a década de 1970, Curitiba implantou um
projeto de BRT (Bus Rapid Transit), o Ônibus de

Trânsito Rápido, contando com cerca de 81 km de
corredores de ônibus que conectam diferentes
pontos da cidade. Depois da experiência curitibana,
outras cidades brasileiras criaram sistemas
semelhantes baseados no BRT. 

5.2. Rio de Janeiro

Como uma das maiores metrópoles
brasileiras, o Rio de Janeiro ainda sofre bastante
com problemas de mobilidade urbana.
Entretanto, durante a década de 2010, novas
ações foram tomadas, incluindo medidas de
requalificação urbana de alguns espaços da
cidade e um novo plano de mobilidade. Dentre as
novidades, destaca-se a adoção de sistemas de
BRT e de Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) na
região central da cidade.

Sistema de teleférico urbano em La Paz, na Bolívia.

Disponível em: https://www.mobilize.org.br/noticias/10761/bolivia-entra-para-
o-guinness-com-a-maior-rede-de-telefericos-do-mundo.html

Estação Tubo Praça Carlos Gomes, em Curitiba (PR).

Fonte: Folhapress – Ônibus em Curitiba, onde transporte funciona
como BRT - Código 813476

Visão externa do VLT na Rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro (RJ).

Fonte: Folhapress – VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos) no Rio - Código
9214677
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5.3. São Paulo

Principal metrópole brasileira, São
Paulo, também sofre com sérios proble -
mas de mobilidade urbana, mas também
tem investido em medidas recentes para
melhorar a situação. Algumas das
principais ações foram tomadas no setor
de transporte coletivo, como a expansão

da linha metroviária e a ampliação do
número de faixas exclusivas de ônibus,
para evitar o caótico trânsito da cidade. A
cidade também expandiu as ciclovias e
ciclofaixas, alcançado uma malha
cicloviária total de aproxima da mente 
500 km de extensão.

5.4. Copenhague (Dinamarca)

Conhecida como uma das melhores
cidades do mundo para deslocamento,
Copenhague estima que 50% de seus
habitantes use a bicicleta como meio de
transporte diário, o que reduziu
consideravelmente o tráfego de veículos
na cidade nos últimos anos. O número
total de bicicletas, inclusive, ultrapassou o
número total de carros na cidade. Além
disso, a cidade também utiliza a tecnologia
a seu favor, contando com sistemas de
tráfego inteligentes, que identificam a
aproximação de veículos nas
proximidades de um cruzamento.

5.5. Hong Kong

O sistema de mobilidade urbana de
Hong Kong baseia-se bastante nas linhas
de trem de alta velocidade, com uma
estru tura total que conta com mais de 150
estações e se estende por mais de 170 km.
Trata-se ainda de um dos mais eficientes

meios de transporte do mundo, com
uma taxa de pontualidade de 99,9% nas
viagens realizadas.

Ciclistas na ciclovia e na ciclofaixa da Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Fonte: Folhapress – Ciclovia e ciclofaixa na avenida Paulista em São Paulo -
Código 4548033

Ciclofaixas movimentadas em Copenhague.

Disponível em: https://conexaoplaneta.com.br/blog/numero-de-bicicletas-
ultrapassa-o-de-carros-em-copenhague/

Trem de alta velocidade que liga Hong Kong à China continental.

Crédito: AP Photo/Giulia Marchi. 
Disponível em: https://br.sputniknews.com/asia_oceania/ 2018092212272674-

china-hong-kong-trem-bala/
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5.6. Zurique (Suíça)

Zurique possui um dos mais eficientes sistemas de transporte público do mundo, contando com
ônibus e trens urbanos. A eficiência é tamanha que, a cada 300 metros, é possível encontrar uma
estação de ônibus ou trem. A cidade também vem investindo em uma rede de transporte

subterrânea, voltada à circulação de mercadorias, a fim de permitir que o espaço urbano seja
mais liberado para pedestres e ciclistas.

Modelo de trem, trem urbano que percorre a cidade de Zurique.

Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Trams_in_Z%C3%BCrich#/media/File:Zurich_Be_5-
6_Cobra_3002_Letzistrasse.jpg

6. Discutindo mobilidade urbana

Algumas questões interessantes podem fundamentar a discussão, por exemplo: 

– Quanto tempo você gasta por dia se deslocando pela cidade? 

– Há serviços de transporte coletivo disponíveis? 

– O preço das tarifas de transporte é muito elevado? 

– Existem políticas governamentais voltadas à mobilidade urbana? 

– São utilizadas tecnologias de monitoramento para aprimorar o transporte urbano? 

– Há opções sustentáveis? 

– Toda cidade é bem atendida pelo sistema de transportes ou há claras desigualdades?

Agora que estudamos o tema da mobilidade urbana, chegou a hora de discutir como é

a mobilidade da cidade em que você mora. É interessante observar sua própria experiência
e compartilhar com os demais colegas, para compreender as principais diferenças e as maiores
dificuldades enfrentadas nos deslocamentos urbanos.
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1. Tecnologia e uso de dados nas cidades inteligentes

O conceito de cidades inteligentes está diretamente relacionado ao uso da tecnologia para
aprimorar o desenvolvimento urbano e oferecer as melhores soluções possíveis ao bem-estar da
população. Nesse sentido, o investimento em softwares avançados de análise de dados e
equipamentos mais modernos de infraestrutura urbana ocupa uma posição fundamental na
administração dessas cidades. A tecnologia também pode auxiliar decisivamente no
desenvolvimento sustentável de uma cidade, contribuindo para melhor gerir os recursos naturais
disponíveis e buscar opções menos danosas ao meio ambiente.

Com relação à coleta de dados dos habitantes, especificamente, trata-se de uma prática já
bastante realizada, mas que deve se tornar ainda mais comum na administração da maior parte das
cidades nos próximos anos. Segundo a concepção das cidades inteligentes, recolher o maior
número de informações sobre os habitantes da cidade permite aos administradores tomar
melhores decisões e direcionar de forma mais efetiva os investimentos aos setores que
necessitem. E esse uso pode ser bastante variado, desde a coleta de informações de
posicionamento territorial dos habitantes, a fim de descobrir as áreas mais movimentadas e os
padrões de deslocamento da população, até a instalação de câmeras de monitoramento, as
quais servem também para a vigilância e para a segurança pública.

5
Coleta de dados e 
informações nas cidades inteligentes

Sistema de monitoramento por câmeras da cidade de São Paulo (SP).
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No entanto, a coleta de dados pessoais dos habitantes também pode gerar polêmicas,
especialmente em relação aos possíveis limites dessa análise por parte da administração pública. 

– Até que ponto o governo local pode utilizar dados de seus habitantes? 

– Isso pode violar a privacidade das pessoas? 

– Empresas também poderão ter acesso a essas informações e se beneficiar com isso? 

Todas essas perguntas abordam pontos de grande relevância e que exprimem o cuidado
necessário de qualquer administração para lidar com esse tema. Ainda assim, é inegável que o
avanço tecnológico é cada vez maior e deve ser aproveitado, com a devida cautela, para permitir
que as cidades se tornem mais inteligentes e mais eficientes.

2. Possíveis áreas de aplicação

Nas cidades modernas, diversos equipamentos já atuam captando dados da população, para
as mais diferentes finalidades. Muitos desses equipamentos, inclusive, já estão incorporados ao
cotidiano, como câmeras de monitoramento e os dispositivos de controle do trânsito. O grande
desafio oferecido pelas novas tecnologias que surgem está no direcionamento desses dados, ou
seja, em como otimizar os recursos oferecidos e criar soluções úteis para melhorar a vida da
população. Diante disso, vejamos agora alguns setores em que a coleta de dados e sua aplicação
prática pode render interessantes frutos para uma sociedade.

2.1. Transporte e mobilidade urbana

O uso de dados pode melhorar bastante a eficiência da administração de uma cidade em
relação à mobilidade urbana, especialmente no que diz respeito à gestão de transportes. Em
relação ao trânsito, há várias aplicações, como o monitoramento das vias mais movimentadas,
com informações precisas dos dias e horários de pico, bem como a identificação de rotas

alternativas que possam servir de escape ao congestionamento. A gestão do tempo de duração

Imagem do Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro, um

exemplo da aplicação das tecnologias de coletas de dados e informações na

administração da cidade.

Disponível em: http://cor.rio/institucional/
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dos semáforos depende de dados precisos sobre a movimentação nas vias da cidade,
constantemente atualizados, a fim de evitar que uma via de pouco movimento possa atrapalhar o
fluxo de outra mais carregada. 

Interessante perceber que,
nesses casos, as próprias câmeras
de monitoramento espalhadas pela
cidade, bem como radares e
lombadas eletrônicas desempe -
nham uma função fundamental
não apenas na fiscalização, mas
também na geração de dados
importantes sobre o deslocamento
de veículos nas principais vias, os
quais serão aproveitados pela
administração pública. Sistemas

de GPS (Global Positioning

System) incorporados a
dispositivos também podem
fornecer dados valiosos a respeito
do deslocamento de pessoas em
uma cidade.

Assim como em relação ao trânsito de automóveis, o uso e a disponibilidade de bicicletas,

patinetes e de veículos de transporte público também pode se aproveitar do levantamento de
informações. A constante análise do fluxo de usuários de determinada estação de trem ou
metrô ou de determinada linha de ônibus pode orientar a administração a reforçar o oferecimento
de veículos para as áreas mais movimentadas, a fim de evitar atrasos e aglomerações. A partir das
informações de GPS, é possível ainda atualizar em tempo real o posicionamento de ônibus ou
trens pela cidade e disponibilizar as informações em aplicativos, para que os passageiros possam
se programar melhor. Da mesma forma, o posicionamento de bicicletas e patinetes disponíveis
para locação também é atualizado pelas informações de GPS fornecidas pelos próprios usuários
de aplicativos que oferecem esses serviços.

Por fim, quanto à mobilidade urbana, outra
pos sibilidade interessante de utilização de dados
pes soais se refere às condições de
acessibilidade. O levantamento do número de
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
em determinada região pode auxiliar o poder
público a direcionar maiores esforços para
adaptar as estruturas urbanas às necessidades
dessa população, oferecendo um maior número
de veículos adaptados, por exemplo.

Exemplo de monitoramento do trânsito por meio de câmeras de segurança.

Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/agentes-poderao-usar-
cameras-de-monitoramento-para-multar-motoristas-em-sorocaba.ghtml

Aplicativo de monitoramento do trajeto dos ônibus em Pelotas (RS).

Disponível em:
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2013/09/empresa-cria-
aplicativo-para-monitorar-trajeto-de-onibus-em-tempo-real-em-pelotas-
4286170.html
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2.2. Prestação de serviços públicos

Na prestação de serviços pela administração pública, a coleta de dados também é essencial. A
partir do censo realizado com os habitantes e de outras pesquisas, o poder público toma
conhecimento das áreas mais carentes de uma cidade e pode direcionar maiores esforços para
essas regiões, por exemplo, a partir da construção de mais escolas, creches, hospitais, serviços de
infraestrutura e saneamento básico, entre outras necessárias melhorias. 

Com o atual estágio de avanço tecnológico, no entanto, já há meios de obter esses dados
populacionais com maior constância que os tradicionais censos, os quais, apesar de eficientes, são
mais trabalhosos, pois dependentes da ação dos recenseadores em visitar cada uma das
residências de uma cidade. Nesse sentido, dados que indiquem o tempo médio de espera para
atendimento em um serviço público, bem como aplicativos que coletem avaliações dos usuários
com relação à qualidade do serviço oferecido, podem indicar com mais rapidez as unidades que
apresentem maiores problemas e as regiões que necessitem de uma ação mais enérgica da
administração estatal.

2.3 Segurança pública

Historicamente, a segurança pública talvez seja o setor que há mais tempo depende das
informações coletadas para garantir maior efetividade. A principal aplicação está na instalação de
câmeras pelas vias da cidade, as quais monitoram a todo o tempo a ação da população e são
verificadas por agentes estatais, responsáveis por identificar qualquer tipo de delito que possa ser
captado. Mesmo quando não percebidos imediatamente, crimes praticados na cidade podem
depois ser investigados com base nas imagens de câmeras de segurança.

Outra tecnologia de recente destaque é a implantação de métodos de reconhecimento facial

em serviços de maior importância, a fim de garantir que apenas os funcionários devidamente
autorizados possam ter acesso a locais protegidos. Além disso, de uma forma ou de outra, todos
os dados captados na cidade pelo poder público podem se destinar a funções de segurança, pois
qualquer prática ilegal identificada pela administração poderá resultar em punições aos
responsáveis, ainda que na coleta de informações relevantes a outros setores. Nas cidades

inteligentes, portanto, a vigilância é constante.

Sistema de monitoramento por câmeras da cidade de São Paulo (SP).
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2.4. Meio ambiente e sustentabilidade

O uso da tecnologia e da coleta de dados pessoais também pode auxiliar na tomada de medidas
que privilegiem uma administração mais sustentável dos recursos da cidade, bem como a proteção
do meio ambiente. O monitoramento de reservas vegetais por meio de imagens de satélite é
um ótimo exemplo. Por se tratarem geralmente de grandes extensões de terra, o controle do
avanço de queimadas ou focos de desmatamento em uma vegetação original é mais difícil de ser
feito em terra, mas a partir de fotos aéreas ou imagens atualizadas de satélite, é possível
monitorar o avanço da devastação de uma área e tomar medidas mais específicas para controlar e
encerrar os problemas. A mesma aplicação pode ser destinada a outros recursos, como o
monitoramento da poluição em áreas de nascentes ou mananciais, a identificação de áreas
mais suscetíveis ao risco de erosão em uma cidade, entre outras possibilidades.

Comparação entre imagens de

satélite e imagens aéreas de uma

mesma área de desmatamento na

Amazônia.

Créditos: INPE. Disponível em:
https://g1.globo.com/natureza/noticia/
2020/08/24/como-funcionam-os-
satelites-que-monitoram-
desmatamento-na-amazonia-pais-tem-
volume-de-dados-absurdo-segundo-
especialistas.ghtml

Dados atualizados também são essenciais para controlar os efeitos da poluição atmosférica

e das possíveis mudanças climáticas. O monitoramento do fluxo de veículos, associado ao
estudo de características físicas relacionadas à própria qualidade do ar, podem oferecer melhores
conclusões com relação às áreas mais críticas de poluição ambiental em determinada cidade.
Sendo assim, o uso combinado de dados fornecidos pelo deslocamento dos habitantes e de
moder nas tecnologias de posicionamento geográfico e análise física das condições ambientais
torna-se um poderoso e necessário aliado a uma administração pública mais responsável com
relação à sustentabilidade.

3. O uso de dados e a privacidade dos habitantes

O ponto mais crítico com relação à coleta de dados pessoais e sua aplicação no auxílio à adminis -
tração pública está nos limites dessa prática. A pergunta principal é: até que ponto essa captação
de dados não fere a privacidade dos indivíduos? Por mais essenciais que sejam os dados para
melhorar a eficiência das cidades, é necessário que essa coleta seja feita com respon sabilidade,
de maneira a não avançar tanto a ponto de acabar com a privacidade dos cidadãos. 

C1_1a_serie_Itinerario_Geografia_Tony_2022.qxp  29/11/2021  09:28  Página 42



43

Esquema explicativo dos mecanismos de interpretação e proteção dos dados colhidos pelo IBGE.

Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/23630-
entenda-como-informacoes-individuais-se-tornam-estatisticas-publicas-no-ibge

A fim de proteger esse direito à privacidade, entrou em vigor no Brasil, em 2020, a Lei

Geral de Proteção de Dados (LGPD). No que se refere ao uso de informações pessoais pela
administração pública, a lei confere ao poder público a possibilidade de utilizar dados dos cidadãos
sem a necessidade do consentimento destes, desde que as políticas públicas que utilizarão tais
informações estejam devidamente instituídas por lei. É preciso, portanto, que o poder público
esclareça a finalidade da captação daquela informação, para que a população compreenda qual será
a utilidade daqueles dados. Além disso, é necessário que o poder público cumpra regras de

proteção dos dados, de forma a não os tornar públicos de alguma maneira, já que o objetivo
será apenas cumprir uma política pública e melhorar a eficiência dos serviços oferecidos aos
habitantes.

Em teoria, portanto, os dados pessoais estarão seguros e apenas poderão ser utilizados pelas
instituições governamentais. Ainda assim, é preciso que os órgãos de fiscalização fiquem atentos
para que tais regras sejam cumpridas e que haja a garantia da privacidade de qualquer cidadão

brasileiro, visto que o direito à privacidade é um direito fundamental garantido pela Constituição

Federal.
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A LGPD também instituiu regras importantes com relação ao uso de dados por empresas e
outros entes privados. Nesse campo, foi estabelecida a exigência do esclarecimento da existência
de políticas de captação de dados dos usuários por parte dos entes privados, bem como do
consentimento desses usuários com relação a essa política das empresas. Por causa disso,
surgiram mudanças perceptíveis principal mente nos serviços disponibilizados por aplicativos e
sites da internet, os quais passaram a exigir, em suas páginas, a concordância do usuário em

compartilhar dados e informações. Tudo isso para evitar uma das práticas mais polêmicas e
habituais com relação a essa coleta de informações, que era o compartilhamento de dados de
usuários de determinado site com diversas outras empresas, as quais utilizavam as informações
para melhor direcionar suas estratégias de propaganda, oferecendo apenas os produtos ou serviços
que mais interessassem aos hábitos daquele usuário.

4. Exemplos no Brasil e no mundo

4.1. Plataforma Sentilo em Barcelona (Espanha)

Inicialmente na cidade de
Barcelona, foi desenvolvida uma
plataforma chamada Sentilo, com
atuação em um setor tecnológico
conhecido como Internet das Coisas

(Internet of Things – IoT). A Internet
das Coisas se refere ao conjunto de
equipamentos urbanos ligados a
redes de internet e, assim, capazes
de transmitir dados constantes que
são enviados a plataformas da cidade
para serem analisados e
processados. Em Barcelona, foi
instalada uma rede de sensores em equipamentos urbanos (de cestas de lixo a postes de

iluminação) para captar dados de movimentação e monitoramento possivelmente úteis à
administração pública, os quais são armazenados pela plataforma Sentilo, para que depois
possam ser analisados pelo governo local.

4.2. Chicago (Estados Unidos)

Em Chicago, uma plataforma chamada WindyGrid armazena e processa os dados captados
pela cidade, de maneira parecida com o funcionamento da plataforma de Barcelona. Uma novidade
interessante é que Chicago disponibiliza muitos desses dados em um banco aberto ao público,
no qual a população pode ter acesso aos dados captados e conhecer assim as principais
ocorrências e necessidades da cidade. Trata-se de um meio de garantir a transparência na

administração pública e na política de coleta de dados.

Sistema de iluminação inteligente integrado à plataforma Sentilo, em

Barcelona (Espanha).

Disponível em: https://www.franciscomera.com/portfolio/integracion-sentilo/
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Captura de tela da plataforma Windygrid, de Chicago (EUA).

Disponível em: https://datasmart.ash.harvard.edu/news/article/chicagos-windygrid-taking-situational-awareness-to-a-new-level-259

4.3. Divulgação de dados georreferenciados em São Paulo (SP)

Uma interessante experiência brasileira na coleta de dados se deu em São Paulo, a partir de
2016. O governo municipal disponibilizou uma plataforma aberta (chamada “geosampa”)
contendo dados obtidos por meio do cadastro do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano),
incluindo a metragem dos imóveis, o tipo de construção, o tipo de uso, entre outras
informações. Tal plataforma foi posteriormente ampliada e hoje conta com informações detalhadas
da cidade, relativas a setores como transporte, população, acessibilidade, equipamentos

públicos, entre outras, as quais compõem um mapa bastante completo e que mostra detalhes
a respeito da ocupação urbana na capital paulista.

Imagem da plataforma Geosampa, disponibilizada pela prefeitura de São Paulo (SP).

Disponível em: https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/noticias/geosampa-agora-traz-informacoes-sobre-a-concessao-da
-outorga-onerosa-do-direito-de-construir/
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5. Discutindo os limites da coleta de dados

Diante de tudo o que foi apresentado a respeito das possibilidades de coleta de dados e
informações da população para auxiliar na administração das cidades inteligentes, podemos agora
pensar nos limites da aplicação desses procedimentos. 

Algumas questões importantes que podem suscitar um debate sobre o tema são: 

– Para quais atividades é essencial obter dados da população? 

– Quais informações pessoais precisam ser protegidas? 

– Como esses dados são aproveitados pela administração pública? 

– Empresas privadas aproveitam esses dados de alguma maneira?

Compartilhe com os colegas suas impressões a respeito do tema para entender melhor qual é
a sensação de viver em uma cidade em que as pessoas estão sendo a todo tempo monitoradas. 
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1. Infraestrutura cinza
As revoluções industriais trouxeram

um novo dinamismo ao processo de urban i -

zação. Assistimos conjuntamente com este
processo à expansão da malha urbana, acom -
panhado de forte degradação ambiental. 

A vegetação natural passa a dar lugar às
ruas, avenidas, residências, fábricas e aos
edifícios; neste primeiro momento, a
cobertura vegetal não é vista como parte
integrante do projeto de cidade.

A degradação ambiental se intensifica: a poluição do ar, a produção crescente de lixo urbano,
a contaminação de rios, a sensação de desconforto cada vez maior na cidade, onde o fenômeno
das ilhas de calor é percebido, são alguns exemplos que levaram a humanidade a repensar o meio
ambiente e o espaço urbano.

Este modelo de urbanização padrão, que degrada o meio ambiente e não retribui ao espaço um
serviço ecossistêmico, ficou conhecido como infraestrutura cinza.

Dessa forma, diante da necessidade de se repensar o processo de urbanização e o espaço da
cidade, dentro do bojo dos debates sobre sustentabilidade, nasce a infraestrutura verde.  

A infraestrutura verde surge como uma releitura urbana que passa a considerar o ecossis -

tema e os recursos naturais como parte integrante e necessária do planejamento urbano,
visando promover uma melhor qualidade de vida, construindo assim cidades mais sustentáveis.

2. Benefícios da infraestrutura verde
O principal objetivo da infraestrutura verde é promover qualidade de vida. Com ruas

arborizadas e espaços verdes integrados é possível perceber melhorias na qualidade do ar, no
conforto térmico, promovendo uma interação mais agradável e uma sensação de bem-estar não
só da população como da fauna do local.

Para ampliarmos nossa visão dos benefícios da infraestrutura verde, podemos inserir os
benefícios ambientais, sociais e econômicos dentro do chamado tripé da sustentabilidade, no
qual perceberemos o quanto esta infraestrutura contribui para uma cidade mais sustentável.

Afinal, o que é infraestrutura verde?

A infraestrutura verde pode ser vista como uma trama integrada à malha urbana, formada por
uma variedade de espaços abertos, dentro e ao redor da cidade, composta de fragmentos
permeáveis e vegetados, preferencialmente arborizados – parques, corredores verdes e espaços
naturais preservados -, interconectados que remodelam a paisagem.

6 Infraestrutura verde
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INFRAESTRUTURA VERDE DENTRO 

DO TRIPÉ DA SUSTENTABILIDADE

2.1. Benefícios ambientais

– A infraestrutura verde promove a
biodiversidade urbana, uma vez que as
espécies nativas oferecem habitat para
aves, insetos e outros elementos da
fauna. 

– Melhora a qualidade da água, pois o
solo atua como um filtro, reduzindo a
carga dos elementos poluentes transpor -
tados no escoamento superficial.

– Permite a desaceleração do fluxo nas
áreas vegetadas, reduzindo o risco de
erosão do solo e diminuindo a
velocidade com que as águas chegam às
galerias e aos rios.

– Através de irrigação passiva, as águas pluviais são direcionadas, reduzindo a necessidade
de rega manual, favorecendo o aumento da umidade do solo.

2.2. Benefícios sociais

– O plantio complementa o ambiente edificado, suaviza a aparência das superfícies sólidas e
proporciona um aspecto visual mais agradável.

– As temperaturas urbanas reduzem de forma significativa, amenizando os efeitos da ilha

de calor.

– A presença de áreas verdes incentiva a prática de atividade ao ar livre, como caminhadas,
ciclismo, corridas ou até mesmo um passeio com amigos ou familiares nos parques.

– A vegetação melhora a qualidade do ar e reduz a emissão de gases do efeito estufa.

2.3. Benefícios econômicos

– A demanda por refrigeração diminui na medida em que a vegetação ameniza as
temperaturas e sombreia as superfícies dos edifícios e as construções sustentáveis visam
também um melhor uso da iluminação natural.

– Contribui para reduzir os impactos nos sistemas de drenagem e os custos no gerencia -
mento de erosões em cursos d’água, pois as ruas arborizadas diminuem o escoamento

superficial das águas.
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– A infraestrutura verde promove a valorização imobiliária porque agrega qualidade estética
e maior sensação de conforto e bem-estar. As propriedades em ruas ladeadas de árvores são
valorizadas 30% em relação às situadas em ruas não arborizadas.  

2.4. Sustentabilidade

A construção de um planejamento sustentável visa estabelecer medidas que trabalhem os
fatores social, econômico e ambiental de forma integrada. O estímulo à biodiversidade na área
urbana, por exemplo, não apenas gera melhorias ambientais como também promove uma maior
conscientização ambiental por parte dos habitantes, e consequentemente, reduz perdas e valoriza
as áreas que receberam tais intervenções.

3. Ferramentas e estruturas da infraestrutura verde 
Partindo dos conhecimentos teóricos para intervenções práticas, várias medidas podem ser

adotadas, primeiramente, para o desenvolvimento de uma infraestrutura verde eficaz e eficiente.
Inicialmente, um prévio levantamento e mapeamento da paisagem é necessário, em seguida,
diversas formas de intervenção podem ser propostas. Veremos a seguir algumas dessas formas

de intervenção tanto na infraestrutura de ruas urbanas – edificações como prédios e residências –,
como em áreas verdes inseridas dentro e no entorno das cidades.

A imagem abaixo mostra algumas estruturas que podem ser aplicadas a ruas e avenidas das
cidades.

INFRAESTRUTURA VERDE EM RUAS URBANAS

1. Valas de infiltração –
São projetadas como ca -
nais rasos, abertos e com
revestimento vegetal,
permitindo o escoamento
superficial e a remoção de
poluentes.

2. Jardim de Chuva –
Com um tipo especial de
solo filtrante que pode
remover poluentes trazi -
dos pelo escoamento
superficial da via; um
sistema de biorretenção.

3. Técnicas de irrigação

passiva – Direciona águas
pluviais para as super -
fícies das áreas ajardi -
nadas e covas de árvores,
irrigando as plantas e
reduzindo a afluência para
o sistema de drenagem
urbana.

4. Piso permeável –
Permite que a chuva
atravesse a camada
superficial e infiltre no
solo, fornecendo água
para áreas ajardinadas
próximas.

5. Arborização urbana e

plantio – Proporciona
sombra e ar fresco,
beneficiando o conforto
das pessoas que utilizam
a rua, amplia as áreas
permeáveis. É vital a
seleção adequada dos
tipos de mudas, evitando
problemas futuros com o
crescimento das raízes e
das árvores.
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Diversas cidades do mundo têm realizado intervenções positivas valorizando a construção de
um espaço urbano mais bem integrado a uma infraestrutura verde. A vegetação vai sendo
incorporada ao plano paisagístico urbano, novos prédios integram em suas estruturas esses
elementos como telhados verdes, jardins verticais; projetos arquitetônicos inteligentes que
exploram ao máximo a iluminação e a ventilação naturais.

Como vimos no modelo de “infraestrutura verde em ruas urbanas”, diversas estruturas novas
não apenas encontram espaço para o verde, como permitem uma melhor circulação da água

através de valas de infiltração como jardins de chuva e canteiros pluviais, além da substituição
do piso por pisos permeáveis. 

Parques Lineares

Áreas verdes no meio de áreas urbanas que
podem acompanhar curso d’água.
Estes parques visam recuperar ecossistemas,
diminuir riscos de enchentes, reduzir a po lui -
ção dos afluentes e melhorar a qualidade de vida
da população que vive ao entorno dos rios.

Jardim de Chuva

Depressões topográficas, existentes ou
criadas, que recebem as águas da chuva de
superfícies impermeáveis.

Canteiro Pluvial

São jardins de chuva de pequena dimensão,
compactados para pequenos espaços
urbanos projetados em ruas e edifícios para
receber as águas do escoamento superficial
de áreas impermeáveis.

Telhado Verde

Cobertura vegetal que recobre lajes e telha -
dos impermeabilizados, coleta e filtra a água
substituindo a área natural de infiltração, ame -
niza o desconforto térmico e contribui para
me lhor qualidade do ar. Uma proteção
antirraiz impede que as raízes causem danos
ao telhado.

Parede Verde (jardim vertical)

Parede com vegetação usada como
sombramento, amenizando a temperatura
através da evapotranspiração, além disso,
edifícios, pode promover o isolamento
térmico reduzindo gastos com sistemas de
refrigeração. A principal dificuldade é a
necessidade de constante manutenção.

Lagoa Pluvial

Lagoa que acomoda o excesso de águas das
chuvas, contribui para a descontaminação da
água, evita inundações e pode se contribuir
em habitat para diversas espécies e em área
de recreação e lazer.

Algumas cidades se destacam como Boston – uma das pioneiras em vias verdes no mundo –,
Portland, Seatle, Nova York, mas também fora dos EUA encontramos Vancouver, Seul, Singapura,
Hong-Kong, Sidney (Austrália), entre outras. Espera-se que o aumento da preocupação com
problemas ambientais que afetam nossas vidas, principalmente no ambiente urbano, estimule a busca
por alternativas mais sustentáveis, entre elas a infraestrutura verde e construções mais sustentáveis.
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4. Desigualdade verde

Itaquera (Zona Leste) – São Paulo – SP. Moema (Zona Sul) – São Paulo – SP. 

As áreas verdes são extremamente importantes na composição de espaços livres e públicos

de qualidade; no entanto, ao observarmos os diferentes bairros de uma cidade, veremos não
apenas uma clara diferença de infraestruturas de iluminação pública, pavimentação e calçadas,
veremos também que os bairros mais pobres apresentam uma menor abundância de árvores e
áreas verdes.

Na pesquisa realizada em 2010 pelo IBGE, “Características urbanística do entorno dos
domicílios”, constatou-se que os bairros em condições precárias, com deficiência em serviços
de saneamento básico, tinham também seu ambiente extremamente degradado e baixíssima

concentração de árvores. 

A presença de áreas verdes e ruas arborizadas não colaboram apenas como elemento
estético ou ambiental, elas contribuem para a valorização da área.

Uma forma de valorização dos bairros mais pobres e de promoção de melhor qualidade de
vida envolve um planejamento de revitalização de áreas verdes, não podendo ser este um
privilégio de bairros mais abastados.

A construção de uma infraestrutura verde engloba preocupações socioeconômicas,
socioambientais e ecoeficientes, visando promover qualidade e maior dignidade aos moradores
da cidade.  

As árvores servem também como um termômetro da segregação socioespacial, e essa não
é uma exclusividade do povo brasileiro.
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5. Debatendo sobre infraestrutura verde
1. Você conhece algum projeto de infraestrutura verde desenvolvido no seu município? 

2. Quais os principais projetos de infraestrutura verde de que a sua cidade mais precisa?

3. De que forma novas startups e aplicativos podem contribuir para o desenvolvimento da
infraestrutura verde? 

Softwares para monitorar vias urbanas e risco de

queda de árvores

A presença de árvores em áreas urbanas traz
grandes benefícios como a redução da poluição

atmosférica e sonora, diminuição da temperatura em
seu entorno, no entanto, o manejo inadequado das
árvores no ambiente urbano pode destruir calçadas e

tubulações, gerar interferência na rede de energia e comunicação, além do risco de queda,

podendo causar acidentes, obstrução de vias de circulação de veículos e pedestres.
Para que os benefícios superem as desvantagens é necessário um sistema de

identificação, manejo e avaliação de risco adequado, considerando os tipos de árvores mais
adequadas ao ambiente urbano.

Quedas de árvores em centros urbanos podem ocorrer devido a fortes chuvas ou ventos
fortes e, muitas vezes, pela falta do manejo adequado. 

Pensando nisso, algumas empresas buscam aliar tecnologia e gestão de arborização.
O Instituto de pesquisas tecnológicas de São Paulo (IPT) em parceria com o Centro de

Tecnologia da informação, automação e mobilidade (CIAM) buscam desenvolver um aplicativo
(ARBIO) que permita o cadastro das árvores, o planejamento de arborização, registrando o local
e a espécie adequada para o plantio, bem como a análise de risco de queda de árvores.

Em Belo Horizonte, a empresa Digicadê criou, em parceria com o Google, o sistema de
Geosite, que facilita o monitoramento de árvores urbanas, integrando o sistema de
informações geográficas ao de gestão de arborização urbana.

Outro software parecido vem sendo desenvolvido pela CAA tecnologia de informação
em Botucatu.

Softwares como estes podem atender tanto interesses do setor público e também privado,
como prefeituras, concessionárias de energia, consultorias ambientais.

A coleta de dados pode ser feita por técnicos treinados, já a responsabilidade de manejo

fica aos cuidados de biólogos, engenheiros florestais ou agrônomos.
Ideias inovadoras e ecoeficientes podem contribuir para uma cidade mais

sustentável, a geração de empregos e a diminuição de riscos e danos.
(Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/controle-da-paisagem/)
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1. Consumo consciente

Cidades inteligentes dependem de uma prática de consumo racional, compatível com a disponi -
bilidade de recursos e comprometida com a renovação daquilo que foi consumido. Para tanto, é
necessário conhecer e executar práticas de consumo consciente. Mas o que é consumo consciente?

Consumo consciente ou consumo responsável é um conjunto de hábitos e práticas que
fomentam um modelo de desenvolvimento comprometido com a redução da desigualdade

social e dos impactos ambientais. É um modo de vida em que se compra aquilo que é
estritamente necessário, sem desperdiçar e sem agredir o meio ambiente. 

Medidas alternativas para economia de energia em prol de um consumo mais consciente.

FONTE: Livro “Proteção e Sustentabilidade”, do IDEC

A Agenda 2030, documento da ONU com metas para o desenvolvimento sustentável a
nível global, tem como 12.° objetivo assegurar padrões de produção e consumo responsáveis para
um desenvolvimento econômico e social sustentáveis. Na declaração, assinada pelo Brasil, estão
previstas 11 metas para o tema:

7 Consumo responsável e opções de estilo de vida
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Para a concretização do consumo consciente, algumas mudanças práticas precisam ser feitas
no dia a dia como adoção de sacolas retornáveis, redução do consumo de mercadorias

embaladas, economia de papel, reutilização de embalagens, utilização de transportes não

poluentes ou menos poluentes, diminuição do consumo de energia etc.

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

12.1 Implementar o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com todos
os países tomando medidas, e os países desenvolvidos assumindo a liderança, tendo em conta o
desenvolvimento e as capacidades dos países em desenvolvimento.

12.2 Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais.

12.3 Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, nos níveis de varejo e
do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento,
incluindo as perdas pós-colheita.

12.4 Até 2030, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e todos os resíduos,
ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos internacionais acordados, e reduzir
significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos
sobre a saúde humana e o meio ambiente.

12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução,
reciclagem e reúso.

12.6 Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar práticas
sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios.

12.7 Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades
nacionais.

12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e
conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza.

12.a Apoiar países em desenvolvimento a fortalecer suas capacidades científicas e tecnológicas para
mudar para padrões mais sustentáveis de produção e consumo.

12.b Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento
sustentável para o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais.

12.c Racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, que encorajam o consumo exagerado,
eliminando as distorções de mercado, de acordo com as circunstâncias nacionais, inclusive por meio
da reestruturação fiscal e a eliminação gradual desses subsídios prejudiciais, caso existam, para
refletir os seus impactos ambientais, tendo plenamente em conta as necessidades específicas e
condições dos países em desenvol vimento e minimizando os possíveis impactos adversos sobre o
seu desenvolvimento de uma forma que proteja os pobres e as comunidades afetadas.
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A ONG Instituto Akatu, voltada à conscientização e mobilização para o consumo consciente,
elenca 12 princípios norteadores para um consumo menos agressivo. São eles:

• Planejar as compras.

• Avaliar os impactos do consumo.

• Consumir apenas o necessário.

• Reutilizar produtos e embalagens.

• Separar o lixo.

• Usar o crédito com consciência.

• Conhecer e valorizar as práticas de responsabilidade social das empresas.

• Não comprar produtos piratas ou contrabandeados.

• Contribuir para a melhoria de produtos e serviços.

• Divulgar o consumo consciente.

• Cobrar os políticos.

• Refletir sobre os próprios valores.

Uma pesquisa realizada pela instituição no ano de 2018 identificou que os brasileiros estão
cada vez mais conscientes em relação às suas práticas de consumo, entretanto o perfil traçado
ainda está longe do ideal. Se por um lado, 4% é plenamente consciente e 20% é engajada, por
outro lado 38% da população é indiferente àquilo que consome e outros 38% estão começando
a entender o processo agora.

Dados de pesquisa feita com consumidores brasileiros através de indicadores de comportamento de consumo consciente. FONTE: Instituto Akatu
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1)O que vou consumir? 

2)Por que vou consumir? 

3)Como vou consumir? 

4)De quem vou consumir? 

5)Como usar o produto?

6)Como descartar o produto?

Ao pensar nas próprias formas de consumo, criam-se padrões de comportamento que
impactam o seu dia a dia e, consequentemente, a sociedade como um todo.

2. Estilos de vida
Em uma sociedade capitalista, os padrões de consumo de uma pessoa, grupo ou população

determinam o seu estilo de vida. Ou seja, o estilo de vida pode ser definido como as escolhas
que indíviduos ou grupos fazem diante da variedade de possibilidades ligadas ao consumo e à
constituição da autoidentidade. Engloba, assim, características como vestuário, alimentação,
habitação, trabalho, formas de lazer, aparência física e até mesmo as relações interpessoais. Pode
ser considerado também a forma como se enxerga o mundo.

Em uma proposta de definição elaborada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), estilo de

vida aparece como o conjunto de hábitos e costumes que são influenciados, modificados,

encorajados ou inibidos pelo prolongado processo de socialização. Esses hábitos podem
incluir desde coisas mais simples como tomar café até atos mais complexos como a escolha do
local de moradia. Tudo depende do seu estilo de vida!

A ideia de estilo de vida está habitualmente atrelada às noções de qualidade de vida, vida

saudável ou mesmo lifestyle. Comer bem, praticar atividade física, cuidar da saúde mental, evitar
o consumo de drogas e ter uma ótima noite de sono são os princípios fundamentais para uma
boa qualidade de vida. A partir dessas percepções, estabelece-se um padrão de vida ideal para a
sociedade que, por consequência, será adotado para a criação de um modelo de cidade exemplar.

Muitas dessas práticas chegam ao conhecimento das pessoas através da mídia por meio de
organizações como a OMS ou de figuras públicas como os influenciadores digitais, também
conhecidos pelo termo digital influencers – pessoas com muitos seguidores nas redes sociais
que se utilizam de publicações em perfis públicos e plataformas de vídeos para propagar as suas
ideias.

Dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Consumo Consciente no
Brasil, data instituída pelo Ministério do Meio Ambiente, em 2009.

No cotidiano, seis perguntas devem ser feitas antes de se comprar alguma coisa:
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No Instagram, influenciadores compartilham leituras e incentivam hábito na quarentena

Bárbara Pereira
O Estado de S. Paulo

17 agosto 2020

Ao longo dos últimos cinco meses, desde que a pandemia foi decretada pela Organização Mundial da
Saúde, Pedro tem visto um grande crescimento em seu perfil literário na rede social, que agora já conta
com mais de 260 mil seguidores. “A leitura é uma forma de você ter um momento para você. As

pessoas estão tentando desenvolver hábitos mais saudáveis e a leitura é um deles. Isso talvez seja
um efeito positivo do momento tão horrível que estamos vivendo”, reflete.

Quem acompanha as várias leituras que ele compartilha no Instagram todos os dias, nem imagina que
esse hábito demorou para ser aprimorado. “Eu sempre gostei de ler desde criança, mas nunca fui um
leitor tão assíduo. Eu ficava perdido na hora de escolher o livro, não sabia muito o que ler, não tinha
referências”. O depoimento de Pedro pode ser a realidade de muitas outras pessoas, que também se
perdem na infinidade de possibilidades de leituras. “Eu acabava recorrendo sempre às listas de mais
vendidos, achando que lá estariam os melhores livros”, completa.

Quando descobriu a existência dos perfis literários na internet, passou a ser influenciado por eles, tanto
a expandir o hábito da leitura, quanto a diversificá-la. “Comecei a ler livros clássicos, que eu tinha
preconceito ou medo porque achava que seriam difíceis. Percebi também a importância de escolher as
leituras de forma consciente, então ler mais mulheres, autores negros e livros com temáticas sociais
relevantes, como LGBT e saúde mental”. Com o incentivo desses outros perfis, ele criou o @book.ster e
passou a compartilhar as suas próprias leituras, despretensiosamente, na rede social.

Disponível em: https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,no-instagram-influenciadores-

compartilham-leituras-e-incentivam-habito-na-quarentena,70003401380. 

3. Participação popular

As ideias propagadas através das redes sociais além de influenciarem outras pessoas
também podem ajudar a desenvolver as cidades inteligentes. Um dos elementos básicos desse
modelo é a participação do cidadão na gestão da cidade, principalmente por meio dos
mecanismos institucionalizados de ação pública como conselhos e comitês, algo já previsto pela
legislação brasileira desde o início dos anos 2000 no chamado Estatuto da Cidade.
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A intervenção da população em uma cidade inteligente é imprescindível não apenas para
sugestão de novas ideias como também para que se crie uma lógica de gestão para o
desenvolvimento de soluções adaptadas à realidade de cada localidade, estabelecendo assim uma
governança menos centrada na figura de uma pessoa e mais compartilhada entre a população.
A tecnologia, por si só, não é a solução para os problemas, sendo necessários o planejamento e o
controle dessas ferramentas pelos habitantes da cidade.

ESQUEMA PARA PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO DE CIDADES INTELIGENTES

FONTE: Samuel Façanha Câmara
et al. Cidades Inteligentes no
Nordeste Brasileiro: Análise das
dimensões de trajetória e a
contribuição da população. In:
Cadernos Gestão Pública e
Cidadania, São Paulo, v. 21, n. 69,
Maio/Ago. 2016

Através do envolvimento nos fóruns de participação estipulados pelo poder público não apenas se
opina sobre melhorias para a cidade, mas também é possível decidir o destino dos gastos gover na -
mentais mediante um mecanismo conhecido como orçamento participativo. O orçamento parti ci -
pativo garante o poder de decisão sobre parte da verba pública municipal para assuntos locais, geral -
mente obras de infraestrutura, saneamento e outros serviços para a população daquela comunidade.

Ainda que extremamente importantes, publicações em redes sociais e mecanismos

institucionais de participação popular não são as únicas maneiras de atuação possíveis em uma

Estatuto da Cidade

Instituído pela Lei 10.257, de 10/07/2001, o Estatuto da Cidade estabelece diretrizes gerais da
política urbana brasileira. Dentre elas, destacam-se nos artigos 2.° e 43 a participação popular e seus
instrumentos como um direito de cidadania:

Art. 2.° A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da

cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

[...]

II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos
vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos,
programas e projetos de desenvolvimento urbano.

Art. 43 Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes
instrumentos:

I –   órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal;     

II –  debates, audiências e consultas públicas;

III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal;

IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano

Importância das
dimensões dadas

pela população

Contribuição da
população por

dimensão

Adequação
tecnológica às
soluções nas
dimensões

Evolução das cidades nas diferentes dimensões

Cocriação
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4. Discutindo o consumo responsável

Acesse o QR code a seguir, faça o teste de consumo consciente

do Instituto Akatu e verifique o seu grau de consciência de consumo. 

– Você é um consumidor consciente? 

– Elenque medidas que você pode tomar no seu dia a dia para
diminuir os impactos negativos sobre a sociedade e o meio
ambiente. 

– Pense em formas de influenciar as pessoas a praticarem um
consumo mais consciente no seu dia a dia e aplique-as. 

– Será que o seu público vai adotar o estilo de vida que você
sugeriu?

cidade inteligente. Intervenções artísticas, mutirões e reuniões de grupos envoltos por uma

ideia de comunidade também são formas práticas de construir novas realidades. Todas têm

característica em comum: a solidariedade.

Essa noção pode ser melhor visualizada em ações para deixar a cidade “mais bonita”, a
exemplo de grafites ao invés de paredes cinzas, manutenção de praças públicas em situação de
precariedade, criação de hortas comunitárias, incentivo à adoção de canteiros em vias de grande
circulação, realização de eventos em prol da comunidade local, entre outras ações. Tais atitudes
não precisam estar associadas exclusivamente a empresas, organizações não governamentais ou ao
poder público, mas sim podem ser capitaneadas por pessoas sem vínculo institucional. Basta união! 

Assistir ao documentário “Periferia e Participação Popular” (2014), de Kiko Goifman e Max Alvim

Sinopse: o grupo de rap Xeque Mate La Misión (Xemalami) nasceu quando MC’s e grafiteiros se reuniam
para jogar xadrez, acreditando que essa prática possa ser um instrumento para desenvolver o raciocínio
lógico dos participantes. Já o Levante Popular da Juventude visa mobilizar a juventude na luta por seus
direitos. Presente em todo o Brasil, tem em Vitória da Conquista (BA) um de seus núcleos mais atuantes,
nas áreas de educação, reforma agrária e agricultura sustentável.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tZDUaDZVls8

Disponível em:

https://tcc.akatu.org.br/
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1. Introdução
As cidades são os principais motores do crescimento econômico em uma sociedade, portanto,

buscar cidades inteligentes também requer o desenvolvimento de economias inteligentes. Para
tanto, duas concepções são fundamentais: a Teoria do Crescimento Endógeno e a economia do

conhecimento.

A Teoria do Crescimento Endógeno argumenta que o crescimento econômico está atrelado
mais a fatores internos de uma economia nacional do que a fatores externos, como, por exemplo,
os investimentos feitos na educação. O aprimoramento do capital humano nacional conduzirá
ao crescimento econômico por meio do desenvolvimento de novas formas de tecnologia e de
eficientes e efetivos modos de produção.

A economia do conhecimento é aquela que atrela a vasta quantidade de informações que
estão disponíveis às experiências das pessoas, sejam essas do aprendizado adquirido através dos
estudos ou do próprio saber-fazer (know-how). 

Assim, economia inteligente (smart economy) é a economia que é flexível e apta a competir
globalmente, gerando alto valor agregado, baseando-se no conhecimento, nas inovações
empreendedoras, na responsabilidade social e no crescimento verde. Ela está diretamente
atrelada a uma cidade inteligente e, portanto, deve apresentar as seguintes características: 

• inovação e tecnologia como força motriz; 

• cooperação entre empresas, instituições de pesquisa e cidadãos; 

• cooperação da produção ao consumo; 

• uso intensivo de capital humano; 

• integração entre mercados local e internacional; 

• promoção de uma economia limpa; 

• capacidade de empregar os recursos existentes; 

• criação de um ambiente favorável ao crescimento econômico; 

• capacidade de superar desafios; 

• eficiência; 

• estímulo ao surgimento de negócios inteligentes; 

• capacidade de atração de novos negócios; 

• planejamento urbano a longo prazo.

8 Economias inteligentes
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Cartilha “A Caminho do Crescimento Verde”, OCDE.
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PROCESSO DE MONITORAMENTO PARA UM CRESCIMENTO VERDE 

Cartilha “A Caminho do Crescimento Verde”, OCDE.

Visão geral dos grupos de indicadores propostos e tópicos abrangidos

1 Indicadores de acompanhamento de profun di da -
de ambiental e dos recursos.

• Produtividade de carbono e de energia
• Produtividade dos recursos: materiais, nutrientes, água
• Produtividade multifatores

2 Indicadores de acompanhamento da base de
ativos naturais.

• Reservas renováveis: água, floresta, recursos haliêuticos
• Reservas não renováveis: recursos minerais
• Biodiversidade e ecossistemas

3 Indicadores de acompanhamento da qualidade
de vida ambiental.

• Saúde ambiental e riscos 
• Serviços e comodidades ambientais

4 Indicadores de acompanhamento das
oportunidades econômicas e respostas políticas

• Tecnologia e inovação
• Bens e serviços ambientais
• Fluxos financeiros internacionais
• Preços e transferências
• Competências e formação
• Regulamentações e abordagens de gestão

O contexto socioeconômico e as características do
crescimento.

• Crescimento e estrutura econômicos
• Produtividade e comércio
• Mercados de trabalho, educação e rendi mento
• Modelos sociodemográficos
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Para viabilizar projetos de economia inteligente, as cidades inteligentes devem buscar unir

profissionais que garantam o desenvolvimento de tecnologias inovadoras, bem como
promover melhores condições de vida à população, estimulando o bem-estar social e,
consequentemente, elevando o potencial criativo local. 

2. Startups

As inovações tecnológicas têm origem na cabeça de uma pessoa ou de um grupo que
geralmente buscam encontrar soluções para dificuldades do dia a dia. O desenvolvimento dessas
ideias, geralmente vinculadas ao campo tecnológico, com potencial de crescimento rápido e que
objetivam se tornar uma empresa lucrativa é chamado de startup. 

Essas novas empresas têm como características o alto grau de criatividade e inovação e
estão baseadas nesses fatores para a criação de produtos únicos e que permitam competir com
aquilo que existe no mercado. Todavia, exatamente por serem inovadores, esses empreendi -
mentos são considerados capital de risco e, por isso, têm dificuldades em atrair investidores.

As principais características de uma startup são o cenário de incerteza, o valor atrelado ao

modelo de negócios pensado para aquela inovação, o caráter repetível que o produto deve ter
e o escalonamento, ou seja, crescimento da receita com custos se elevando mais lentamente.

As startups não se limitam ao ramo da tecnologia diretamente, podendo atuar também em
áreas como finanças, saúde, bem-estar, educação e agricultura. Ainda que não gerem lucro num
primeiro momento, elas
podem atingir um
elevado grau de
rentabilidade quanto
maior for a adesão do

público àquelas inova -
ções propostas. Por
isso, dependem que
investidores que
acre ditem na ideia e
cubram os custos de
produção da novidade.

A lista ao lado mos -
tra algumas startups

com valor de mer -

cado superior a um
bilhão de dólares, cha -
madas de “startups

unicór nio”:

Companhia País Ramo

Airbnb Estados Unidos Viagens

Epic Games Estados Unidos Jogos eletrônicos

Wish Estados Unidos E-commerce

Nubank Brasil Fintech

OYO Rooms Índia Viagens

Rappi Colômbia Logística / Delivery

Coursera Estados Unidos Educação

Buzzfeed Estados Unidos Notícias

BlaBlaCar França Transporte

Duolingo Estados Unidos Educação

Cabify Espanha Transporte

Deezer França Música

iFood Brasil Logística / Delivery

Loggi Brasil Logística / Delivery

FONTE: CBInsigths

STARTUPS UNICÓRNIO
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As startups hoje são as principais responsáveis pela geração de inovações. Geralmente estão
agrupadas em incubadoras ou aceleradoras que dão suporte para o lançamento no mercado,
auxiliam na busca de capitais e contribuem para a expansão do negócio, fornecendo em especial
a visibilidade que a empresa não teria se estivesse sozinha.

A maioria das incubadoras brasileiras está instalada próxima às universidades e centros de

pesquisa, tendo como foco principal a oferta de espaço físico de boa qualidade e baixo custo, além
de serviços compartilhados como auditório, sala de reunião, equipamentos de uso comum,
secretaria técnica, serviços de comunicação, consultoria tecnológica, financeira e jurídica,
desenvolvimento do plano de negócios, certificação, padronização, treinamento de pessoal,
mentorias e gestão de negócios.

No Brasil, ao todo, existem 369 incubadoras que reúnem 2.310 empresas incubadas e 2.815
empresas graduadas, sendo que 73% das startups estão nas dez maiores comunidades

incubadoras. Juntas representam um impacto direto de mais de 15 bilhões de reais na economia
do País e empregos que ultrapassam 50 mil vagas. 

MAIORES COMUNIDADES DE STARTUPS

Maiores comunidades de startups do Brasil. Associação Brasileira de Startups.
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ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NA GERAÇÃO DE STARTUPS 
(PIB DA CIDADE / N.° DE STARTUPS RESPONDENTES)

Associação Brasileira de Startups

3. Economia do compartilhamento

As inovações criadas pelas startups proliferaram no mundo da informação as chamadas
economias do compartilhamento, ferramentas poderosas para a construção de um movimento
social centrado em práticas de troca e cooperação na produção e no consumo de bens e serviços.

Aplicativos de aluguel de casas, entrega de mercadorias ou transporte compartilhados são
tendências para o modelo de economia do futuro, especialmente com o predomínio de plataformas
de grande escala e domínio como buscadores e redes sociais.

As atividades da economia de compartilhamento podem ser divididas em quatro

categorias:

– recirculação de bens, a recirculação de bens inclui plataformas de trocas de produtos, tais
como Enjoei e OLX.

– uso expandido de bens duráveis, aplicativos de transporte como Uber ou Airbnb se
enquadram na segunda categoria, quando bens duráveis são disponibilizados para serem
utilizados por outras pessoas que não necessariamente estejam vinculadas a seus proprietários.

– troca de serviços, no caso das trocas de serviço podem ser incluídos serviços financeiros
voltados à facilitação de transições ou mesmo aqueles que se oferecem a fazer tarefas para
outras pessoas. 

– compartilhamento de bens produtivos, já o compartilhamento de bens produtivos inclui
redes de empresas agrícolas, industriais e comerciais que emprestam equipamentos,
ferramentas e outros maquinários entre si para alavancar a produção.
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Entre as principais vantagens das economias do compartilhamento estão os custos mais
baixos para ambos os lados envolvidos, a alternativa ao que já existe consolidado no mercado, a
redução de danos ao ambiente pela utilização de menos recursos, o aumento das conexões sociais
e a transformação social permitida a todos aqueles que estavam fora do funcionamento do mercado.

Odysseas Lamtzidis no artigo “An IoT Edge-as-a-service (Eaas) Distributed Architecture & Reference Implementation”

Por essas razões, o “ter” deu lugar ao “vivenciar” na sociedade contemporânea, não apenas
no que se refere a viagens ou novas tecnologias, mas também em relação à alimentação. Surgem
estilos de vida alternativos como vegetarianos e veganos que pregam uma vida sem o consumo de
carne ou até mesmo sem derivados de animais. Isso sem falar dos crudívoros que se alimentam
apenas de insumos crus.

Há ainda aqueles que defendem o consumo da “comida de verdade”, que diminua
substantivamente a ingestão de produtos industrializados. Entretanto, para que isso ocorra, as
cidades inteligentes devem também modificar a estrutura da circulação de seus alimentos,
voltando-se à adoção de modelos que aproximem produtores de consumidores.  

4. Circuitos curtos e circuitos longos

Diz-se que os circuitos curtos são o futuro da comercialização de alimentos nas cidades,
mas e o seu contrário? O que são os circuitos longos? Circuitos longos são um sistema produtivo
que dependem de várias etapas na cadeia produtiva, desde a produção até o consumo.
Geralmente, ocorrem em grandes escalas, visam exclusivamente o aumento da lucratividade e
pouco se importam com o meio ambiente. 
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Atualmente, um exemplo de circuito longo é a exportação de commodities, que se utiliza de
grandes aparatos tecnológicos para o aumento da produtividade, mas que depende de uma série
de etapas para alcançar o consumidor final. Outro exemplo é o mercado de alimentos no Brasil,
marcado pela grande distância entre o produtor e o consumidor final. 

O modelo de consumo de alimentos majoritário é dado por uma longa cadeia produtiva que
envolve desde os fornecedores de insumos aos agricultores, passando pelas indústrias,
depois por comerciantes atacadistas, até chegar no varejo e finalmente alcançar o

consumidor. O modelo atual está tão inserido no cotidiano que 98% dos domicílios no Brasil
fazem compras em supermercados.

Luís César da Silva. Agronegócio: Logística e organização de cadeias produtivas. II Semana Acadêmica de Engenharia Agrícola, UFRRJ.

Na contramão desse modelo estão os circuitos curtos, que podem ser definidos como a
aproximação entre produtores e consumidores, reduzindo ao mínimo a quantidade de

intermediários entre a produção de um produto e o acesso a ele. A adoção do modelo de circuitos

curtos garante benefícios como: diminuição dos custos das mercadorias, menor utilização de

transportes, autonomia na produção e redução dos lucros das grandes varejistas. Ou seja,
uma modificação na relação de produção, mas também nas dinâmicas espaciais de acesso a
alimentos nas grandes cidades.

Os circuitos curtos podem se apresentar por meio de duas formas: venda direta e venda

indireta. A venda direta é estabelecida quando o produtor entrega diretamente a mercadoria ao
consumidor. A venda indireta se concretiza quando há apenas um intermediário, que pode ser
outro produtor, uma cooperativa, uma associação ou um pequeno mercado local.

Para a consolidação do modelo, são importantes fatores como a proximidade geográfica, a
ligação entre consumidor e produtor e as relações justas de troca entre os agentes envolvidos.
Tanto que, além do termo “circuitos curtos”, há autores que consideram mais apropriado nomear
o modelo como “circuitos de proximidade” ou “circuitos alternativos”. 

Mas para que esse modelo se consolide, é necessário que os produtores tenham mais de um
canal de venda com o consumidor. Essa ligação pode ser feita por meio de entregas diretas em
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domicílio, mas também através de feiras de produtores, de compras governamentais. Outra
alternativa é a acolhida na própria propriedade, onde é possível desfrutar de experiências de
lazer, de esportes, de gastronomia, podendo até incluir a colheita dos produtos a serem
consumidos (o chamado sistema “colha e pague”).

A adoção do modelo de circuitos curtos incentiva a agricultura ecológica, melhora a
alimentação dos consumidores e garante uma aproximação maior entre o campo e a cidade,
reduzindo assim os custos de distribuição e circulação e tornando a cidade mais inteligente.

Modelo dos Circuitos Curtos
Moacir R. Darolt, Claire Lamine e Alfio Brandemburg. A diversidade dos circuitos curtos de alimentos ecológicos: ensinamentos do caso brasileiro e
francês. In: Revista Agriculturas, v. 1, n. 2, jun./2013.

Fora da propriedade

• Feiras ecológicas (Br) /
Marchés paysans (Fr): compra
direta do produtor.

• Lojas de associações de
produtores (Br e Fr).

• Venda para grupos de consumi -
dores organizadores (Br e Fr).

• Cestas em domicílio e para
empre sas (Br e Fr).

• Venda em beira de estrada (Br
e Fr).

• Feiras agropecuárias, salões,
eventos (Br e Fr).

• Lojas especializadas indepen -
den tes (Br e Fr).

• Lojas de cooperativas de
produto res e consumidores
ecológicos (Br e Fr).

• Restaurantes coletivos e indivi -
duais (Br e Fr).

• Pequenos mercados de
produtos naturais (Br e Fr).

• Lojas virtuais (encomendas por
Internet) (Br e Fr).

• Venda para programas de
governo (Br e Fr): alimentação
escolar, população em geral.

Venda indireta

(intervenção de um único
intermediário entre produtor e

consumidor)

Acolhida na propriedade

(Br) / Accueil paysan (Fr)

• Agroturismo, gastronomia,
pousada, esporte, lazer e
atividades pedagógicas.

Na propriedade 

• Cestas para grupos ou
indivíduos.

• Venda direta na propriedade.

• Colheita na propriedade 
(Br e Fr).

Venda direta 

(relação direta entre produtor e
consumidor)

Circuitos Curtos (CC) 
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5. Discutindo a economia inteligente
Vamos refletir sobre a sua relação com o consumo. 

– Tudo que você consome é realmente necessário? 

– Você sabe onde são produzidos aqueles produzidos que você mais consome? 

– Você já consumiu algo comprado diretamente do produtor?

DIVULGAÇÃO/AGROFLORESCER

Com delivery, pequenos agricultores orgânicos driblam crise e 

veem até aumento de vendas na pandemia

Herval Peixoto e Lucas Landau
Do Rio de Janeiro para a BBC News Brasil, 11 julho 2020.

Toda quarta, o dia de trabalho do agricultor Hélio Tavares começa mais cedo do que habitual na roça,
onde mora e trabalha, em Paty dos Alferes, região serrana do Estado do Rio de Janeiro. Às 3h, Hélio já
está na estrada com seu Fiorino carregado com cerca de 20 cestas de produtos orgânicos para entregar
na capital — onde chega às 6h e trabalha até as 15h. As cestas, na verdade, são bolsas retornáveis de
nylon que reúnem de 3kg a 5kg de diferentes alimentos plantados no sítio do Hélio e de outros
agricultores da região.

Contrariando a crise econômica que abala o mundo em pandemia, Hélio viu suas vendas aumentarem
nos primeiros meses de quarentena. “A maior parte dos alimentos que distribuo é daqui de casa. O que
eu não tenho, levo dos amigos e viabilizo também para os que não têm condição de transporte. A gente
se organizou nesse sentido”, relata o agricultor de 36 anos. Hélio viu no delivery a alternativa para escoar
a sua produção, ajudar outros agricultores locais e suprir uma carência em outra cidade, devido ao
fechamento de circuitos de feiras de orgânicos.

[...] 
Sara Fazito conecta pequenos agricultores do Sul do país com consumidores do Rio de Janeiro, onde

mora. Ela também faz parte de um coletivo ligado às questões alimentícias, a Junta Local. Sara trabalha
com os processados (arroz, feijão, farinhas, sementes, grãos, sucos) e viu seu negócio crescer antes de
o vírus chegar. E, apesar das mudanças impostas pela pandemia, ela continua otimista com o setor.

“Entre as principais mudanças, depois do início da quarentena, observo que a minha demanda
basicamente triplicou, mesmo sem as feiras — que eram meu melhor canal de venda. Percebo que este
movimento decorre de alguns fatores: com a pandemia as pessoas passaram a dar mais importância para
a saúde, optando por alimentos limpos, livres de agrotóxicos e pesticidas [...]. Além disso, com o
confinamento, tem-se passado mais tempo fazendo a própria comida, o que leva à procura de ingredientes
de maior qualidade e boa procedência”, observa Sara.

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-53357892
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Anotações
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