
Projetos residenciais se 
inspiram em smart cities; 
para arquitetos, eles 
promovem inclusão 
pela tecnologia
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ESPECIAL PARA O ESTADO

A  população  mundial  deve  
chegar a 8,5 bilhões de pes-
soas até 2030, segundo o es-
tudo World Population Pros-
pects 2019, da ONU. Atual-
mente  com  quase  213  mi-
lhões de habitantes, o Brasil 
é  o  6º  país  mais  populoso,  
com  87,6%  dos  habitantes  
em área urbana. Em um terri-
tório  que  bateu  recorde  no  
déficit  habitacional  entre  
2007 e 2017 – alta de 7%, de 
acordo  com  levantamento  
da Abrainc (Associação Brasi-
leira de Incorporadoras Imo-
biliárias) e da Fundação Ge-
túlio  Vargas  –,  novas  solu-
ções de moradia surgem. Al-
guns projetos aliam tecnolo-
gia, sustentabilidade e urba-
nismo a preços acessíveis, a 
fim de atender a um público 
socialmente variado.

Definida  como  “primeira  
cidade  inteligente  inclusiva  
do mundo”, a Smart City La-
guna,  em  São  Gonçalo  do  
Amarante (CE), ocupa uma 
área de 33 hectares a 55 km de 
Fortaleza. Projeto piloto do 
Grupo Planet no Brasil, o lo-
cal  tem  capacidade  para  25  
mil moradores e até agora er-
gueu 280 casas (100 já vendi-
das).  “Nosso  pensamento  
foi criar ‘smart cities’  ao al-
cance de todos, que realmen-
te tenham opções de compra 
para  cada  perfil  de  renda”,  

diz a CEO italiana Susanna Mar-
chionni, à frente de outros três 
projetos  semelhantes  no  Rio  
Grande do Norte, na Bahia e no 
Ceará, além de quatro núcleos 
verticais na capital paulista.

Quando horizontais, os proje-
tos do  grupo  não  têm  taxa  de 
condomínio e a infraestrutura 
das  áreas  comuns,  com  servi-
ços, cursos e tecnologias gratui-
tos, é aberta e pode ser usufruí-
da e compartilhada por toda a 
vizinhança. “Isso significa que 
aplicativo, gestão social, hortas 
urbanas,  biblioteca,  biblioteca  
de objetos, cinema, espaço saú-
de, cozinha social, bancos inteli-
gentes, totem interativo, abso-
lutamente tudo está à disposi-
ção de todos”, afirma a CEO.

Por  serem  certificados  pela  
Caixa para o Minha Casa Minha 
Vida, todos os empreendimen-
tos podem comercializar unida-
des de acordo com as regras do 
programa. “Só que, além de to-
dos os benefícios do programa, 
a gente oferece mais de 50 solu-
ções  inteligentes  pelo  mesmo  
valor”,  diz  Eduardo  Peralta,  
CEO da InLoop Holding, parcei-
ra do Grupo Planet nos proje-
tos paulistanos. Batizados de Vi-
va!Smart, estes têm previsão de 
lançamento ainda neste ano e 
totalizam 2,5 mil apartamentos 
em condomínios verticais nos 
bairros Bela Vista, Itaquera, Ja-
baquara e Freguesia do Ó. 

Fundamentados nos concei-
tos de inovação digital e social, 
segundo  o  empresário,  todos  
contarão com o mix tecnológi-
co e de serviços do Grupo Pla-
net, como bancos inteligentes, 
cinema  gratuito,  hortas  hori-
zontais  e  bookcrossing,  entre  
outros, dentro do próprio con-
domínio. “A digitalização gera 
empoderamento das comunida-

des  e  das  pessoas,  gera  inclu-
são”, completa Marchionni.

Construção civil.  Wanderson  
Nunes, fundador da plataforma 
Prospecta Obras, diz que o se-
tor de construção civil precisa 
de adaptações para atender à de-
manda destas novas centralida-
des. “A construção civil vai ter 
que aprender a ser mais tecnoló-
gica e a conversar com esse ce-

nário  de  cidades  inteligentes,  
que são práticas, enxutas – tudo 
que o setor hoje ainda não é.” 

A  infraestrutura  disponível  
também é essencial para que es-
te tipo de empreendimento se-
ja  possível.  Para  ele,  de  nada  
adianta criar uma casa projeta-
da para ser ecológica, por exem-
plo, se estiver localizada em um 
território sem recursos para tal. 
“Infelizmente, as cidades de ho-
je ainda não estão prontas para 
receber essa nova construção ci-
vil, mais ágil, moderna, barata, 
que se aproveita de energias e 
soluções sustentáveis.”

Ele  destaca  soluções  inteli-
gentes aplicadas em projetos co-
mo o Smart City Laguna que po-
deriam  beneficiar  cidades  co-
mo São Paulo, como pavimenta-
ção com drenagem da água da 
chuva. “Em grandes cidades en-

frentamos  alagamentos  cons-
tantes, que prejudicam e colo-
cam em risco a população”, diz. 
“Outro destaque é a energia sub-
terrânea, extremamente impor-
tante para evitar sobrecarga do 
sistema elétrico e reduzir o ris-
co de queda de raios,  além da  
questão estética.”

A tendência também ganhou 
força  em  Goiânia,  onde  a  
Broadway Malyan, empresa in-
ternacional que desenvolve pro-
jetos para requalificar espaços 
urbanos, está criando o condo-
mínio horizontal Plateau D’Or. 
O espaço de mais de 1,6 milhão 
de  metros  quadrados  deve  
atrair em torno de R$ 100 mi-
lhões para infraestrutura, com 
obras de rede de água e esgoto, 
rede de energia elétrica, ilumi-
nação com fiação subterrânea e 
produção de energia solar nas 

áreas comuns. O projeto vai 
abrigar  serviços  como  saú-
de, gastronomia,  comércio,  
cultura  e  educação  em  um  
hub humano aberto a toda a 
população da região.

Bairros inteligentes.  Mais  
corretamente  batizados  de  
bairros ou núcleos por esta-
rem  em  municípios  que  já  
existem, os empreendimen-
tos  auxiliam  na  difusão  de  
tecnologias digitais que po-
dem trazer benefícios às pes-
soas  e  à  cidade  onde  estão  
inseridos,  de  acordo  com  
Mônica Salgado, professora 
do programa de pós-gradua-
ção em arquitetura da UFRJ.

Para ela, esta movimenta-
ção deve ter grande adesão, 
“especialmente  a  partir  da  
pandemia, quando todos ti-
vemos  que  lidar com  essas  
tecnologias na realização do 
trabalho remoto ou estudo”. 
Ela ressalta, no entanto, que 
não basta a digitalização.

“A transformação que le-
va uma cidade a ser identifi-
cada como ‘smart’ considera 
as características  e  deman-
das  dos  cidadãos,  incorpo-
rando soluções inteligentes 
que  trazem  respostas  para  
questões específicas”, expli-
ca a arquiteta. 

Outro que vê os bairros in-
teligentes como caminho na-
tural em um futuro próximo 
é  o  arquiteto  e  urbanista  
Caio  Esteves,  fundador  da  
consultoria Places for  Us e 
autor  do  livro  Place  Bran-
ding. “A ideia de cidade com-
pacta é na verdade uma relei-
tura da cidade antiga, onde 
trabalhava-se, morava-se, di-
vertia-se, tudo numa distân-
cia caminhável”, conta.

Caio Esteves

CONSULTORIA PLACES FOR US

Imóveis

Bairros e cidades ‘inteligentes’ conectam moradores

HOJE COMEÇA-SE A SE FALAR EM 
CIDADES INTELIGENTES E HUMANAS, 
O QUE ME PARECE FAZER MAIS 
SENTIDO, NUMA ANALOGIA 
CLARA ENTRE TECNOLOGIA A 
SERVIÇO DAS PESSOAS

Vista aérea. Projeto Smart City Laguna, que fica em cidade a 55 km de Fortaleza (CE)
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