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Na década de 90, conforme a revolução digital começou a 
ganhar ritmo, alguns analistas sociais especularam que isso 
levaria a cidade à morte. O argumento foi que a localização 
geográfica das pessoas poderia se tornar menos 
importante, pois a interação seria maior no ciberespaço. 

Duas décadas depois, o oposto aconteceu: as pessoas 
continuam a viver muito mais no plano físico e, no começo 
deste século, ultrapassaram o ponto de convergência de 
mais pessoas vivendo as áreas urbanas que rurais. As NU 
prevê que em 2050 a população urbana mundial será tão 
grande quanto a população mundial em 2002. Mas, como 
serão as cidades de amanhã?

As pessoas continuam a ser atraídas para as cidades 
pelas oportunidades econômicas, sociais e criativas que 
oferecem; as grandes cidades são mais produtivas que as 
áreas rurais, produzindo mais patentes e rendendo maiores 
retornos de capital. McKinsey  
estima1 que as 100 maiores cidades do mundo serão 
responsáveis pelo crescimento de 35% do PIB entre agora 
e 2025. 

No entanto, a urbanização também apresenta maiores 
desafios. As cidades que mais crescem no mundo têm 
enfrentado problemas para adaptar o crescimento e 
industrialização, sufocando sob o peso populacional, 
congestionamento e pobreza urbana. Em países 
desenvolvidos, a expansão urbana pode levar a níveis 
individuais de consumo de recursos muito superiores aos 
dos países em desenvolvimento. As configurações urbanas 
aumentam as ameaças como mudanças climáticas, 
escassez de recursos e segurança alimentar e da água, 
mas também fornece um sistema para solucioná-las. 

Se o futuro das cidades não puder ser de expansão 
sustentável, deverá ser, então, de incansável inovação. Este 
relatório apresenta 10 dos melhores exemplos pelo mundo 
de como as cidades estão criando soluções inovadoras 
para uma série de problemas. Muitas destas soluções 
são escaláveis, replicáveis e podem ser adaptadas para 
diversos ambientes urbanos específicos. Algumas são 
possíveis apenas devido às novas tecnologias, enquanto 
outras, aplicam a tecnologia a ideias que são tão antigas 
quanto a cidade. 
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Dentro destas inovações, quatro princípios sempre 
ressurgem. Eles podem ser vistos como uma estrutura 
fundamental para encontrar soluções inovadoras para os 
problemas urbanos complexos:   

Liberando a capacidade ociosa: Muitas inovações, 
inteligentemente, fazem uso dos recursos já existentes. 
A Airbnb, por exemplo, disponibiliza a locação de casas 
privadas não utilizadas; a co-locação de escolas e 
instalações recreativas possibilita o compartilhamento 
público-privado de espaço; e a economia circular fornece 
oportunidades de reutilização, reciclagem e criação de valor. 

Cortar os picos: Desde eletricidade e água para estradas 
e transportes públicos, mais de 20% da capacidade fica 
ociosa durante grande parte do tempo pronta para enfrentar 
picos de demanda; cortar esses picos com a gestão da 
procura possibilitada para tecnologia ou estruturas de 
preços inovadoras pode limitar significativamente a carga 
sobre os recursos financeiros e naturais. 

Pensamento de infraestrutura em pequena escala: 
As cidades sempre precisarão de projetos de grande 
infraestrutura, mas, algumas vezes, de infraestrutura em 
pequena escala – desde ciclovias a compartilhamento 
de bicicletas até plantio de árvores para adequação às 
mudanças climáticas – também podem ter grande impacto 
em uma área urbana. 

Inovação centrada nas pessoas: A melhor forma de 
melhorar uma cidade é mobilizando seus cidadãos. 
Desde luzes de semáforos inteligentes a impostos sobre 
o lixo, inovações em tecnologia, serviços e governança 
não são fins por si mesmos, mas meios para moldar o 
comportamento e melhorar a vida dos habitantes da 
cidade. Todas as inovações devem ser centradas nos 
cidadãos, aderindo aos princípios de design universal e 
utilizadas pelas pessoas de todas as idades e capacidade.

1 http://www.mckinsey.com/insights/urbanization/urban_world 
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1. Espaço Reprogramável 
(Digitalmente)

2. Waternet: Uma Internet de 
Tubos

Por quê?
As demandas por espaço nas cidades estão 
constantemente mudando como resultado do crescimento 
econômico, preferências de consumo e demografia. 
Com as populações urbanas aumentando de 4 bilhões 
para quase 7 bilhões nos próximos 30 anos, o mundo 
precisará quase que duplicar sua capacidade urbana até 
2050. Não há nem o tempo nem o dinheiro para produzir 
a infraestrutura necessária convencionalmente através de 
soluções de engenharia de grande escala; o foco deve 
incidir em utilizar melhor a infraestrutura existente.

O quê?
Os centros urbanos lutaram para se adaptar às pesadas 
tecnologias invasoras do século 20, mas podem hospedar 
mais facilmente as tecnologias empresariais e digitais 
limpas, baseadas em conhecimento e leves de hoje. As 
cidades começaram a reprogramar seus espaços para 
obter mais de menos: Vancouver reduziu sua emissão 
urbana permitida; Glasgow mudou de uma política 
de expansão para concentração; Nova Iorque tem 
incrementalmente reaproveitado asfalto para expandir 
caminhos e espaços abertos; e Melbourne reaproveitou 
86 hectares de estrada subutilizados e outros espaços 
nos últimos 30 anos e alinhou um novo meio para o 
desenvolvimento residencial de alta densidade em torno de 
suas estações ferroviárias e redes de transportes públicos 
nas vias públicas. 

Por quê?
O crescimento populacional, as ameaças ecológicas e 
mudanças climáticas tornam mais importante que nunca 
administrar eficientemente e proteger os limitados recursos 
de água potável. Até 2030, estima-se que a demanda por 
água potável possa superar a oferta em 40%. Atualmente, 
a perda média de água devido a vazamentos, é estimada 
em 25 a 30%, com algumas agências de serviços públicos 
permitindo subir até 50%. 

O quê?
Modelos inteligentes de gestão de água usam sensores 
nas tubulações da rede para monitorar o fluxo e gerenciar 
todo o ciclo da água, fornecendo água sustentável para 
necessidades humanas e ecológicas. Empresas como a 
TaKaDu com sede em Israel, estão criando soluções em 
nuvem para conectar os tubos de água à Internet of Things, 
possibilitando uma abordagem proativa para o controle de 
inundações e coleta de água da chuva, e a identificação 
de pontos fracos ou bloqueios na rede antes que maiores 
danos possam ocorrer. Por exemplo, em Queensland na 
Austrália, a Unitywater cortou suas perdas diretas de água 
em um bilhão de litros em um ano, economizando $1.9 
milhões; ela reduziu o tempo que levava para detectar e 
solucionar eventos na rede em dois terços, e aumentou a 
disponibilidade em quase 20%.  

Potencial
A abordagem de Melbourne ajudou a reduzir os impostos 
de 13% em 1995 para pouco mais de 4%, e se ela 
puder acomodar o aumento populacional projetado de 
3.5 milhões de pessoas até 2050 dentro de seus limites 
atuais, irá reduzir o financiamento para a infraestrutura 
necessária em $440 bilhões estimados em 50 anos. Como 
tal, os preciosos centros históricos poderiam voltar a ser 
áreas produtivas, hospedando não apenas "trabalhadores 
do conhecimento", mas também a emergente "quarta 
revolução industrial" de impressoras 3D e manufatura 
digital, já que o desenvolvimento tecnológico permite novas 
formas de trabalho de organização, padrões de ocupação e 
locais de produção. Os prédios também serão digitalmente 
programáveis e poderão instantaneamente mudar o uso 
entre teatro, ginásio, centro social ou clube noturno, 
minimizando ainda mais o impacto urbano no geral.

Links úteis
http://www.melbourne.vic.gov.au/ParksandActivities/Parks/
Pages/ErrolStreet.aspx 
https://www.melbourne.vic.gov.au/AboutMelbourne/
Statistics/Documents/TransformingCitiesMay2010.pdf

Potencial
Sensores nos canais de esgoto, utilizando novas 
tecnologias desenvolvidas no MIT, podem permitir que os 
cientistas analisem bactérias e vírus, monitorando o impacto 
das políticas de saúde e detectem mais rapidamente surto 
e propagação de doenças contagiosas, como estirpes 
de gripe. Estes avisos precoces poderiam ajudar a evitar 
pandemias, poupando vidas e reduzindo significativamente 
os custos médicos.  

Links úteis
www.takadu.com 
http://www.ch2m.com/corporate/water/water-resources
http://underworlds.mit.edu

Imagem 1. Um estacionamento com vários andares em Miami Beach também cede seu espaço para festas, aulas de ioga e casamentos. O prédio 
de concreto com lajes apoiadas em colunas cuneiformes foi concluído em 2010 para oferecer níveis de estacionamento com luz natural, que também 
pudessem ser usados para outras atividades acima de lojas e restaurante. 

Imagem 2 Uma equipe de pesquisadores do MIT, liderada pelos professores Carlo Ratti, Diretor do Senseable City Lab no Departamento de Estudos e 
Planejamento Urbano e Eric Alm, Diretor de um laboratório no Departamento de Engenharia Biológica, desenvolveu um sistema para coletar e analisar 
informações bioquímicas a partir da água de esgoto, o que poderia ser considerado como uma "plataforma de esgoto inteligente". O projeto, chamado 
de Underworlds, está sendo testado em Cambridge, MA.
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3. Adote uma árvore pela sua 
 rede social

4. Mais seres humanos:  
 A PróximaGeração de Mobilidade

Por quê?
O Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas prevê um 
aumento nos eventos extremos do clima que irá desafiar as 
cidades, especialmente nos países em desenvolvimento. 
A abordagem de engenharia dominante tem sido construir 
paredes, divisórias, barragens e outros reforços para 
minimizar os efeitos de futuras tempestades e aumentos do 
nível do mar. Uma resposta menos apreciada é o plantio de 
mais árvores. Estudos mostram que aumentar a área verde 
de uma cidade em 10% poderia compensar o aumento da 
temperatura causado pela mudança climática: a vegetação 
ajuda a bloquear a radiação de onda curta enquanto 
também evapora a água, resfriando o ar ambiente e criando 
microclimas mais confortáveis. As copas das árvores e 
sistemas radiculares também podem reduzir os fluxos de 
águas pluviais e equilibrar as cargas de nutrientes.

O quê?
Melbourne incentiva os cidadãos a terem orgulho da 
vegetação urbana através de sua Estratégia de Floresta 
Urbana, composta por mais de 70.000 árvores. Todas as 
árvores são identificadas em um banco de dados central: 
os cidadãos podem adotar a árvore, dar um nome a ela, 
acompanhar seu crescimento e compensação de carbono 
e compartilhar estes dados em suas redes sociais. Cada 
árvore possui seu próprio endereço de e-mail, o que 
permite que os cidadãos relatem defeitos e doenças e, até 
mesmo, mandem cartas de amor.

Por quê?
As visões modernistas dos anos de 1920 e 1930 
influenciaram o desenvolvimento de cidades extensas, altas 
e centradas nos carros entre rodovias que atravessam o 
mundo. Estas visões não davam espaço para calçadas, 
vias de ciclismo, transporte público ou espaços urbanos 
compartilhados e bem planejados, que sejam em escala 
humana, sustentáveis, saudáveis e seguros e alegres – 
elementos que são agora reconhecidos como essenciais 
para as cidades serem ambientalmente sustentáveis, 
alegres, justas e habitáveis.

O quê?
Uma maior segurança para os pedestres e transportes 
não motorizados leva a uma maior adoção do transporte 
público, reduz congestionamentos e a poluição, melhora 
a saúde e torna os percursos mais rápidos (bicicletas são, 
em média, 40% mais rápidas nas horas de pico), mais 
previsíveis e mais baratas. Pequenos investimentos para 
encorajar o ciclismo podem ter um grande retorno, de 
até 35:1 de acordo com um recente estudo do governo 
do RU1. Estas soluções relativamente de baixo custo 
incluem a separação de vias para bicicletas, esquemas 
de compartilhamento de bicicletas e plantio de árvores ao 
longo das estradas para abrandar o trânsito. 

Potencial
As árvores cobrem 22% de Melbourne, um número que 
crescerá para 40% até 2040. Desenvolvendo ferramentas 
e processos para medir e modelar o potencial das árvores 
para mitigar os efeitos da mudança climática, Melbourne 
está se posicionando como líder mundial em florestamento 
urbano. 

Links úteis
http://www.melbourne.vic.gov.au/Sustainability/
UrbanForest/Pages/About.aspx
http://www.rebuildbydesign.org

Potencial
Com os avanços em processadores embutidos, ópticos 
e sensores pode surgir uma nova geração de soluções 
de transporte. Por exemplo, o ciclismo pode ser mais 
popularizado com inovações como a Copenhagen Wheel, 
um adicional para as bicicletas existentes concebido pelo 
MIT Senseable City Lab que facilita andar de bicicleta 
aumentando a potência da pedalada com uma bateria que 
captura energia enquanto freia ou desce uma ladeira. 

Imagem 3. Melbourne desenvolveu um novo site, Urban Forest Visual, que detalha a localização, gênero e tempo de vida da floresta urbana da cidade 
por área. O mapa de árvores interativo permite que os usuários explorem os dados das árvores de Melbourne, aprendam mais sobre a expectativa de 
vida e diversidade de árvores na cidade e envie perguntas.

Imagem 4. O Copenhagen Wheel transforma sua bicicleta em um híbrido elétrico inteligente. O Wheel contém um motor, baterias, vários sensores, 
conectividade sem fio e um sistema de controle embutido. O Wheel aprende como você pedala e se integra perfeitamente ao seu movimento, 
multiplicando a potência da pedalada. 

1 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/348943/vfm-assessment-of-cycling-grants.pdf 
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5. Co-Co-Co: Co-geração,  
 Co-aquecimento, Co-resfriamento

6. A Cidade do Compartilhamento:  
 Liberando a capacidade ociosa

Por quê?
Cerca de três quintos das emissões de CO2 vêm da 
geração de eletricidade, utilização industrial e calor 
(Estatísticas IEA de 2011). Devido a fatores como o 
crescimento populacional, desenvolvimento econômico, 
urbanização e industrialização, o consumo de energia 
global está projetado para aumentar cerca de metade de 
2010 até 2035, atingindo algo em torno de 226 MWh (WEO 
2010, EIA 2011). Na ausência de progressos tecnológicos, 
este aumento do uso de energia levará a um aumento 
proporcional nas emissões de CO2. 

O quê?
Nas usinas de energia convencionais, a geração de 
eletricidade produz calor desperdiçado. Sistemas 
mecânicos de “Cogeração” capturam e usam o calor em 
excesso, melhorando significantemente a eficiência de 
energia. Especificamente, sistemas "trigeração" usam o 
calor tanto para aquecer prédios ou resfriá-los, através 
da tecnologia de refrigerador de absorção – por exemplo, 
resfriando complexos do escritório que comportam grande 
número de computadores. A trigeração está progredindo na 
Escandinávia, sul da Europa, Coreia do Sul e Japão. 

Por quê?
Desde a primeira Revolução Industrial, os padrões de 
consumo tendem a ser lineares – um modelo econômico 
"pegue, faça, consuma e descarte", que leva ao uso 
intensivo de materiais e energia. Ir em direção a uma 
economia mais circular ajudará a reduzir o uso de recursos 
e emissões. A economia circular está intimamente ligada à 
ideia da economia de compartilhamento, em que a cultura 
consumo muda em relação aos produtos como serviços, 
garantindo que eles sejam utilizados da forma mais eficiente 
possível. 

O quê?
Sites como Airbnb facilitam que espaços não utilizados 
sejam alugados, reduzindo a quantidade de capacidade 
desperdiçada em termos de casas permanecendo vazias. 
De modo similar, muitos residentes das cidades estão 
reduzindo capacidades desperdiçadas em deslocamentos 
utilizando sites para conseguir carona, ou mesmo deixando 
de lado a propriedade do carro juntos em favor dos clubes 
de facilitação de carros pela internet, o que agora existe em 
cidades no mundo todo. Sites como Streetbank facilitam 
para que os residentes das cidades compartilhem outros 
produtos, ou os passe adiante quando não são mais 
usados.

Potencial
A geração quad vai um passo além, incluindo também 
a recuperação de dióxido de carbono da geração de 
eletricidade e calor através da queima de gás. O CO2 
pode ser usado nos processos industriais, horticultura ou 
indústria alimentícia, como gaseificação de refrigerantes. 
Uma configuração de geração quad oferece flexibilidade 
operacional, custo operacional reduzido e o potencial para 
baixar ou zerar as emissões de carbono operacionais. O 
desafio principal desses sistemas é o investimento inicial.

Links úteis
http://www.digital21.gov.hk
http://www.cisco.com/c/en/us/products/index.html 
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_
file/0007/193057/Trigeneration-Master-Plan-Kinesis.pdf   
 

Potencial
Existem oportunidades para expandir o princípio de 
compartilhamento para a provisão de infraestrutura física, 
social e recreacional. A co-locação reduz a necessidade 
de infraestrutura e possibilita que mais seja alcançado com 
menos uso de recursos e a um baixo custo. Por exemplo, a 
co-locação de uma nova escola secundária com um parque 
esportivo estadual pode permitir que o ginásio e outras 
instalações sejam compartilhados e sejam usados mais 
intensivamente; agrupar serviços para saúde de crianças 
com escolas pode atingir melhores resultados educacionais 
e de saúde; ou a terra que não for utilizada por uma 
agência governamental pode ser transferida e usada mais 
eficientemente por outra. 

Links úteis
www.airbnb.com
www.streetbank.com
www.zipcar.com

Imagem 5. Trechos do Plano Mestre de Trigeração de Sidney. O projeto contribuirá com o projeto Sustainable Sidney 2030 reduzindo as emissões de 
carbono anuais da cidade em 3% e reduzindo as contas de energia para a prefeitura a uma média de 320.000 USD por ano durante o projeto.  

Imagem 6. A Internet possibilita que seja mais barato que as pessoas ofereçam produtos e serviços tradicionais para um mercado maior. Sites como 
Airbnb mostram que possibilitar a conexão com clientes em qualquer lugar no mundo corta os custos de transação e diminui a vantagem de escala que 
as grandes cadeias tem. 
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7. Mobilidade em demanda 8. Medelim Revisitada:  
 Infraestrutura para Integração  
 Social

Por quê?
Congestionamento veicular de trânsito – e a poluição são 
resultados disso – vêm com um grande custo monetário 
e humano. Nas 83 maiores áreas urbanas apenas dos 
Estados Unidos, o desperdício de tempo e combustível 
durante congestionamento foi avaliado em 60 bilhões de 
dólares. A Organização de Saúde Mundial estima que 
mais de um milhão de mortes por ano no mundo podem 
ser atribuídas a poluição do ar externa, em grande parte 
causada pelo tráfego veicular. Outras fatalidades são 
causadas por acidentes na estrada. 

O quê?
As tecnologias de comunicação e informação digital 
podem ajudar a administrar o tráfego veicular de forma 
mais eficiente. Informações em tempo real permitem 
o monitoramento sem precedentes da infraestrutura 
de mobilidade urbana, e abre um novo potencial para 
aproveitamento da capacidade veicular não utilizada através 
dos algoritmos de otimização dinâmica. Um exemplo é 
o algoritmo "direcionamento de veículo de transporte em 
massa" desenvolvido por pesquisadores na Irvine University 
na Califórnia para direcionar os veículos em tempo real, 
atendendo a demanda para pegar e deixar passageiros em 
ambientes de variação rápida. 

Por quê?
Em 1992, Medelim, na Colômbia, foi considerada uma 
das cidades mais perigosas do mundo. Hoje, é vista como 
um laboratório de intervenções urbanas e arquiteturais 
progressivas que foram iniciadas sob a administração do 
prefeito Sergio Fajardo (2003-2007). Enquanto os projetos 
de desenvolvimento urbanos geralmente focam em 
soluções específicas para problemas físicos, Medelim optou 
por uma estratégia diferente, usar a arquitetura e urbanismo 
como ferramenta para integração social.

O quê?
Projetos como o España Library Park e o bonde elevado 
da cidade como modo de transporte público foram 
apresentados como símbolos principais do processo que 
levou à transformação espacial, social, econômica e cultural 
da cidade – conectando os residentes de baixa renda 
da cidade e comunidades ao seu centro comercial mais 
abundante. Como resultado, Medelim mudou nos últimos 
10 anos, não apenas em sua dinâmica espacial, mas 
também na mentalidade e percepção de seus habitantes 
que, agora, veem cultura como uma ferramenta importante 
para o desenvolvimento. Esta abordagem em particular para 
urbanismo chamou a atenção dos especialistas, que agora 
veem Medelim como modelo exemplar de planejamento 
urbano e governança. 

Potencial
A crescente expansão de uso de smartphones e suas 
crescentes capacidades para aplicativos em tempo real 
torna possível projetar novos sistemas de transporte 
inteligente com base no compartilhamento de carros e 
vans. As qualidades on-demand de mobilidade individual 
ou táxis poderiam efetivamente substituir o transporte 
público. Os veículos autoguiáveis prometem ter um impacto 
dramático na vida urbana, ofuscando a diferença entre 
modos de transporte privado e público. “Seu” carro pode 
levá-lo ao seu trabalho pela manhã e, depois, em vez de 
ficar parado em um estacionamento, levar outra pessoa de 
sua família – ou, para este caso, qualquer pessoa no seu 
bairro, comunidade social ou cidade.

Links úteis
http://hubcab.org
http://www.uctc.net/papers/748.pdf

Potencial
Usar a arquitetura e urbanismo como ferramenta 
para desenvolvimento social pode trazer resultados 
surpreendentes em mudanças físicas, funcionais e 
comportamentais. Em particular, a criação de novas 
conexões para quebrar as barreiras da cidade entre ricos 
e pobres pode funcionar como instrumento para conter e 
gradualmente eliminar a violência nas cidades.

Links úteis
http://www.one.org/international/blog/why-residents-of-
kibera-slum-are-rejecting-new-housing-plans   

Imagem 7. Uma iniciativa recente do MIT SENSEable City Lab em parceria com Audi e GE, a HubCab analisa as viagens de táxi para explorar os 
benefícios e impactos do compartilhamento de veículos em Nova Iorque. Os dados foram derivados dos registros de mais de 150 milhões de viagens 
feitas por 13.536 táxis registrados em Manhattan em 2011 (HubCab, 2014). Os taxis com GPS relataram as coordenadas geográficas (longitude e 
latitude) e a hora de cada origem e destino de viagem, criando um mapa de pontos de coleta e descida.

Imagem 8. O Metrocable de Medelim foi projetado para melhorar o transporte e qualidade de vida em assentamentos informais localizados na encosta 
da montanha, casa de algumas comunidades mais carentes da cidade.
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9.  Smart Array: Postes inteligentes  
como plataformas para  
percepção urbana

10. Fazenda Urbana:  
 Horta Vertical 

Por quê?
A iluminação padrão das ruas custam caro para os 
municípios manterem e implementarem e, em alguns casos, 
contêm gases tóxicos. Em alguns anos, 4 bilhões de luzes 
no mundo serão convertidas em diodos de emissão de 
luz (LEDs), que duram mais que as luzes padrão das ruas, 
consumem menos energia e contém menos produtos 
perigosos.

O quê?
A próxima geração de iluminação LED para as ruas pode 
atuar como uma plataforma para hospedar tecnologias 
de leitura, que coletem dados sobre o tempo, poluição, 
atividade sísmica, o movimento do trânsito e pessoas e 
poluição sonora e do ar. Ligando estes postes inteligentes 
em uma rede, é possível perceber o que está errado pela 
cidade em tempo real e fornecer soluções inovadoras em 
áreas, bem como segurança pública ou identificar onde há 
espaços livres para estacionar. Um sistema como este, o 
Light Sensory Network, foi demonstrado pela Cisco, Sensity 
and the City de Chicago durante caminhadas no Fórum 
Mundial da Internet of Things.  

Por quê? 
As Nações Unidas prevê que a população mundial 
chegará a 9 bilhões em 2050, a maioria destes 2 bilhões 
extra irá residir em cidades, alimentar todos estes novos 
residentes urbanos irá exigir repensar completamente o 
sistema de alimentação global. O sistema atual desperdiça 
demasiadamente. A Fundação Ellen McArthur descobriu 
que 45% dos vegetais perecíveis plantados na Europa são 
desperdiçados antes de chegarem à mesa, muito disso 
devido a longas e ineficientes cadeias de fornecimento. 

O quê? 
Uma maneira simples de cortar muito do desperdício do 
sistema é mudar a fazenda. Os telhados dos prédios e 
mesmo as paredes podem usar sistemas hidropônicos que 
não precisam de solo para produzir alimento diretamente na 
porta do consumidor. Os sistemas hidropônicos alimentam 
os nutrientes diretamente para as raízes, usando 10 vezes 
menos água que os meios tradicionais. Avanços nas 
luzes LED, que agora são altamente eficientes e emitem 
comprimentos de onda específicos para o crescimento 
das plantas, significam que as fazendas urbanas podem 
ser internas e sobrepostas. Sistemas como Aero Farms, 
empilham várias bandejas de vegetais, rendendo até 
100 vezes mais por metro quadrado que as fazendas 
tradicionais. 

Potencial
A mudança para a tecnologia LED fornece às cidades a 
oportunidade de transformar os postes de um "bem morto", 
que consume energia e dinheiro em um "bem vivo", que 
produz lucros. Como a tecnologia é implementada irá 
determinar como o público irá recebê-la; transparência é a 
chave quando se trata de vigilância pública. 

Links úteis
www.sensity.com
https://arrayofthings.github.io 

Potencial 
Outras empresas como Freight Farms reutilizam contêineres 
de transporte fornecendo uma fazenda urbana apta para 
utilização totalmente funcional completamente controlada a 
partir do seu smartphone. Eles podem ser posicionados em 
espaço redundante como estacionamentos e empilhados, 
instantaneamente escalando a produção de comida urbana. 
Os sistemas aquapônicos usados por empresas como Sky 
Greens utilizam os produtos descartados da piscicultura 
para fertilizar as plantas, transformando comida de peixe em 
carpa e alface. No modelo original para Londres, uma área 
da terra foi preservada ao redor da cidade. Este "cinturão 
verde" foi concebido como um modo para preservar a 
natureza, enquanto garante a segurança alimentar para as 
metrópoles em desenvolvimento. A nova onda de fazenda 
urbana pode ser vista como um cinturão verde vertical 
alimentando a população enquanto também traz a natureza 
para o centro da cidade.

 

Imagem 9. O projeto Array of Things (AoT) é um projeto de percepção urbana, uma rede de caixas com sensores modulares e interativas que serão 
instaladas ao redor de Chicago para coletar dados em tempo real sobre o ambiente, infraestrutura e atividade da cidade para pesquisa e uso público. O 
AoT irá essencialmente servir como um "fitness tracker" para a cidade, medindo os fatores que impactam na qualidade de vida em Chicago como clima, 
qualidade do ar e ruído.

Imagem 10. As fazendas itinerantes permitem que praticamente qualquer pessoa plante produtos frescos dentro de um contêiner de transporte de 40’x 
8’x 9,5’. Brad McNamara e Jon Friedman propuseram a ideia após perceberem que o mundo precisa de modos mais eficientes de plantar e receber 
comida. A ideia era originalmente criar fazendas em telhados de estufas; porém, após se depararem com diversos problemas de logística, os dois 
decidiram mudar o local de fazenda para contêineres de transporte. 
Foto por: Chris Rank/Bloomberg
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