


N O U A N T O N O B R A S I L A P O 

P U L A Ç Ã O e as autoridades 
se debatem com desafios 
como tentar diminuir as 
horas que são perdidas no 

trânsito ou como evitar as tragédias 
causadas pelas chuvas, um grupo de 
cidades no mundo alcançou um pata
mar bem mais elevado de discussão. 
São lugares que estão sendo erguidos 
do zero ou metrópoles que já implan
taram soluções urbanísticas que hoje 
são referência no tema cidades do fu
turo. Numa delas, em Songdo, na Coreia 

do Sul, será possível "ir" ao médico ou 
à escola sem sair de casa. Em King Ab-
dullah, na Arábia Saudita, todos os ser
viços públicos funcionarão 24 horas 
por dia e qualquer processo não levará 
mais do que 60 minutos para ser resol
vido. A cidade-estado de Singapura é 
literalmente ilhada diante de uma das 
maiores densidades demográficas do 
mundo. Mas evoluiu tanto nas soluções 
para seus dilemas — como eliminar os 
congestionamentos ou se tornar autos-
suficiente em água potável — que hoje 
seu governo virou uma espécie de con

sultor para outras cidades no mundo 
que querem ser mais inteligentes. Esses 
projetos urbanísticos inovadores são 
alguns dos exemplos que surgiram nos 
últimos anos para uma adequação ao 
fato de que a maioria das pessoas vai se 
aglomerar cada vez mais em cidades. 
"Os velhos modelos urbanos não são 
mais sustentáveis", diz Ryan Chin, pes
quisador do Massachusetts Institute of 
Technology, nos Estados Unidos. "As 
cidades inteligentes e os novos modelos 
que elas estabelecem devem nortear o 
crescimento nos próximos anos." 



As cidades inteligentes são comuni
dades que lançam mão do que há de 
mais moderno em recursos tecnológi
cos e arquitetônicos como resposta aos 
desafios impostos pelo adensamento 
populacional. A ideia é criar ambien
tes sustentáveis, eficientes, com alto 
grau de conectividade e, consequen
temente, com excelentes níveis de 
qualidade de vida. Em um curto espa
ço de tempo, o conceito de cidades 
inteligentes extrapolou os meios aca
dêmicos e o plano da utopia para virar 
uma nova e lucrativa indústria. De es
critórios de design, arquitetura e ur
banismo a grandes corporações dos 
setores de tecnologia e serviços, mui
tas empresas já possuem unidades de 

negócios exclusivamente destinadas a 
pensar nesse tipo de solução. Siemens, 
I B M , GE, Cisco, entre outras, são al
gumas das multinacionais que ofere
cem um volume crescente de projetos, 
produtos e serviços. Estima-se que o 
mercado de soluções inteligentes para 
cidades já seja de cerca de 1,2 trilhão 
de dólares. De acordo com um estudo 
recente da consultoria de ges tão 
Booz&Co., as cidades no mundo devem 
investir cerca de 37 trilhões de dólares 
nos próximos 25 anos para modernizar 
e expandir a infraestrutura. 

Não faltam investidores e governos 
dispostos a aplicar dinheiro no setor. 
Na Coreia do Sul, já está parcialmente 
pronta o que será sua cidade mais in

teligente, Songdo. O projeto, avaliado 
em mais de 35 bilhões de dólares, tem 
conclusão prevista para 2014. A em
preiteira americana Gale se compro
meteu a construir toda a cidade em 
troca dos direitos de exploração dos 
imóveis. Coube à Cisco, uma das maio
res empresas de tecnologia do mundo, 
desenvolver as soluções inteligentes 
que facilitarão a vida dos futuros mo
radores de Songdo. As redes de telefo
nia e internet são de última geração e 
permitirão conexões a velocidades ini
magináveis para os padrões brasileiros. 
O grande destaque fica por conta de 
um inovador sistema de telepresença 
— disponível em todos os apartamen
tos e salas comerciais — que permite 



que os moradores façam consultas mé
dicas, assistam a aulas ou participem 
de reuniões de trabalho sem sair de 
casa e, portanto, sem pressionar o trân
sito ou os sistemas de transporte. "O 
avanço tecnológico leva a um salto in
crível na qualidade de vida", afirma 
Paulo Abreu, diretor de inovação da 
Cisco para a América Latina. 

Uma das principais características 
das cidades inteligentes é a sustenta
bilidade. Entre os exemplos nesse que
sito está a ambiciosa Masdar, em Abu 
Dhabi, nos Emirados Árabes. A cidade 
deve ser a primeira 100% livre de emis
sões de dióxido de carbono. Com uma 
área de 6 quilômetros quadrados e uma 
população prevista de 40 000 habitan-

tes, Masdar quer ser um laboratório 
para experimentos com o uso racional 
da energia. No início de março, o pre
miê espanhol José Luis Zapatero este
ve na cidade para observar os progres
sos já alcançados. Os governos dos 
Emirados Árabes e da Espanha firma
ram acordos de cooperação no setor de 
energia. "Masdar é um dos principais 
centros mundiais de pesquisa em ener
gias renováveis", disse Zapatero. 

Nem tudo sobre cidades inteligentes 
se refere a territórios tão futurísticos. 
As aglomerações urbanas são como 
organismos vivos e desenvolvem novas 
necessidades constantemente. O que 
hoje se convenciona incluir no campo 
das cidades inteligentes são formas de 

pensar a vida urbana e o uso das tec
nologias que, em alguma medida, sem
pre estiveram entre as preocupações 
dos especialistas em urbanismo. O ver
dadeiro — e mais importante — desafio 
é transformar as metrópoles tradicio
nais em ambientes mais inteligentes. 
"É muito mais difícil implantar um 
sistema complexo como o de Songdo 
ou Masdar numa cidade como São 
Paulo. Mas a tecnologia pode servir de 
base para projetos menos sofistica
dos", diz Paulo Abreu, da Cisco. Real
mente, ainda estamos em outro pata
mar. Mas não custa começar — já — a 
mirar o que há de mais inovador. Af i 
nal, mais dia, menos dia, esse futuro 
terá de chegar também por aqui. 

Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 45, n. 5, p. 120-123, 23 mar. 2011.




