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breve CV Sandra Lanças
• Arquiteta e Urbanista (FAU-MACK, 2001)

• Consultora PD: Uso e Ocupação do Solo

• Delegada Conferência das Cidades 

• Docente Graduação e Pós-Grad. 

• Presidente do Conselho Municipal de 
Planejamento Urbano de Sorocaba, SP 

(2018-2020)

• Assessora Técnica Agência da RM de 
Sorocaba (nov/2019)



Breve histórico Urbanização interior ESP 
(CAIADO, SANTOS, 1993)

❑ Processo de interiorização do desenvolvimento

econômico a partir da década de 70 do séc. XX:

❑ Ampliação da produção industrial da capital p/ interior

❑ Crescimento do setor terciário no interior paulista

❑ Algumas cidades ampliaram suas funções na rede 

urbana, tornando-se pólos regionais



Breve histórico Urbanização interior ESP 
(CAIADO, SANTOS, 1993)

❑ Mobilidade ampliada (Rod. Raposo Tavares, Rod. Anhanguera,

Rod. Castelo Branco, Rod. Bandeirantes, etc)

❑ Integração entre os núcleos urbanos 

❑ Novas formas de articulação sócio-espacial e de 

complementaridade entre as cidades do interior paulista

❑ Novas RMs, AUs, e cidades articuladas além das cidades-pólo



TAVARES, 2018



Breve histórico RMS

• Criação em 08/maio/2014
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Tendências: Arquitetura e Cidades
(NRE, POLI/USP, 2019)

I. Arquitetura Inclusiva:

• Respeita a diversidade humana e gera acessibilidade para 

todos (legislação)



II. Futuro digital na indústria da 
Construção Civil

1. Transição da ind. Constr. Civil no Brasil

2. Fase 4.0 (interconectividade das informações, internet 
das coisas, impressão em 3D)

3. BIM utilização por alguns escritórios de arquitetura; 
resistência de alguns agentes; tendência internacional

4. relações de trabalho multidisciplinar

5. Mercado de edifícios residenciais multi-familiares por 
enquanto não suporta pressão nos prazos da construção



II. Futuro digital na indústria da 
Construção Civil

6. Busca por contração dos prazos de construção fomentaria a 
adoção de recursos tecnológicos para elevar a 
produtividade e a racionalidade de processos construtivos 
(locação); 

7. Melhoria nos prazos de planejamento e projeto na obtenção de 
licenças e alvarás (relevante e impactante)

8. Novas formas de contratação e de Aferição de serviços: 
elevação de produtividade

9. Desafio de implementação das novas formas de tributação $$$



III.Mudança comportamental nova geração

• Millenials (18 a 30 anos atualmente):

• Compartilhamento de automóveis, espaços de trabalho, etc

• Justificativa: redução de custos, flexibilidade, possibilidade de
ampliar rede de relacionamento, fomentando trocas de
experiencias;

• Motivacional? Preferencia pelo transitório em detrimento da
propriedade ou

• Consequência/imposição: 1) descolamento do poder de compra
em relação aos imóveis residenciais; 2) falta de infra-estrutura
de transportes que permita deslocamentos com qualidade e
eficiência e 3) falta de investimento no desenvolvimento das
centralidades urbanas, visando a descentralizar áreas de
serviços e ofertas de empregos nas grandes cidades.



IV. Novas formas de Habitar

A. Internacional: nas grandes cidades: crescente oferta de
unidades habitacionais com áreas privativas reduzidas,
privilegiando a localização (infra-estrutura urbana de
transportes e serviços)

B. Detrimento de maiores espaços privativos

C. Novo comportamento da sociedade: avessa agora à ideia
patrimonialista (busca da residência e não mais da
propriedade)

D. Unidades de 20 a 40 m2 (locação, uso compartilhado dos
espaços de estar e convivência, cozinha gourmet,
lavanderia coletiva e espaços de co-working no
condomínio)



III. Novas formas de Habitar

• E. Direcionamentos e incentivos da legislação urbanística
(redução de deslocamentos, incentivo ao transporte
público a alternativo; por outro lado, a legislação pode
inibir produção de unidades adequadas as diferentes
necessidades – oferta pasteurizada e concentrada);

• F. Poder de compra e redução do “custo de vida” : preços
elevados abruptamente nos últimos anos: segmentação da
cidade – periferização em outras cidades circunvizinhas;

• G. procura de compartilhamento (co-living): alternativa de
convivência e relacionamento para a 3ª. Idade (tendência
de envelhecimento da população)



IV. Novas formas de Habitar

• H. tendência internacional de espaços de trabalho e
moradia compartilhados

➢Nomadismo: jovens com idade entre 18 e 30 anos, querem
trabalhar sem vinculo territorial, co-working everywhere;

➢War Room: espaços de trabalho e moradia integrados,
ocupados temporariamente por grupos de pessoas de
interesses afins para projeto de trabalho conjunto;

➢Co-working destinado ao incentivo de startups;

➢Tendência absorvida por profissionais autônomos,
gerações mais jovens, crescente pelas gerações mais
maduras, empresas de médio e grande porte;



V. Mobilidade Urbana nas grandes cidades

• Veículos alternativos (bicicleta, patinete)

• Complementar à malha de transporte coletivo, que não
consegue suprir, de forma eficaz, a necessidade de
deslocamentos da população;

• Resolvem entretanto, deslocamentos de curta distancia,
principalmente devido à topografia se favorável;

• Substituição do veículo próprio pelo transporte compartilhado:
tendência lastreada na vantagem econômica, percebida frente
aos cu$tos do investimento e manutenção de um automóvel
particular.

• Adequação de legislação à esta nova realidade, possibilitar a
reciclagem de espaços ociosos, buscar diferentes soluções
para as novas transformações do aumento das alternativas de
mobilidade urbana.



VI . Necessidade de Reciclagem de Espaços

• Assunto de destaques nas grandes cidades:

• Escassez de terrenos e áreas livres para implantação de
novos edifícios

• Degradação e sub-ocupação das áreas centrais;

• Incentivos legais para a realização de retrofits, projetos de
intervenção urbanísticas – devem passar pela aprovação
das Camaras Municipais: exceção à lei de zoneamento
municipal.



Tendências: Arquitetura e Cidades

• A Casa do Futuro

❑Tecnologia cada vez mais presente: desde a fase de
planejamento de edificações e dos espaços urbanos,
passando pela fase de implantação, até o período de
ocupação

❑Uso da Robótica e de sistemas digitais para automação
predial: crescente para conforto ambiental, criação de
cenários decorativos, operacionalização de residências,
controle de consumo, eficiência energética, segurança
patrimonial e gestão de edifícios



Tendências: Arquitetura e Cidades

• O Futuro das Cidades e Comunidades: Sustentáveis

• Planejamento e Normalização: Urbanistas e equipes multi-
setoriais

❑Na escala urbana: Big Data, sensores digitais: engenharia
de tráfego, engenharia ambiental, infra-estrutura urbana
(iluminação pública, sistemas de fornecimento de água ,
tratamento de esgoto e segurança pública);

❑Smart Cities: cidades cada vez mais controladas com o
auxílio da tecnologia: necessidade do trabalho integrado
entre os profissionais de Engenharias, Gestão e TI.





MACRO TENDÊNCIAS mundiais 

1. ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO: Ultra –AGERS

• Bem Estar = A Nova Riqueza

• A Carreira Que Nunca Acaba

• Nova Forma De Cuidados Pessoais

• 2. CANNABIS

• Pequenas/altas indulgências

• Egonomics: economia do Ego

• 3. Geração Z + Rôbos + livre de gêneros sexuais



ULTRA-AGERS

• +130 ANOS VIDA

• Bem estar = a nova 
riqueza

• Os 100 anos serão os
novos 50. 

• Os mais idosos serão
ageis, fortes, 
engajados e muito
interessantes e 
resolutos, em um 
mundo com menos
crianças.



Cannabis 
em todos

lugares



Um mundo sem 
gêneros definidos

• ROBOS (sem gênero);

+

Logo os 61 millions da Geração Z 

entrarão no Mercado de trabalho. 

Eles não aceitarão regras de 

genero, afetando também todo o 

Mercado de Produtos. 

=

Precisamos estar preparados.



NECESSIDADE DO 

PLANEJAMENTO URBANO 

INTEGRADO





QUALIDADE DE VIDA

• SHOW DO SHAWN MENDES – nov/2019 – R$300,00/pessoa

• Relógio com tecnologia Led

• PANCADÃO NA PERIFERIA – 400 pontos em São Paulo:

Espaço público (ruas): R$0,00

• Perturbação da ordem pública (barulho acima do suportável)









5 camadas das 
Cidades Inteligentes

(GOMYDE, 2019)

• DESENVOLVIMENTO URBANO
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5 camadas das 
Cidades Inteligentes

• DESENVOLVIMENTO URBANO

• DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

• DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLOGICO

• DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

• QUALIDADE DE VIDA



5 layers das 
Cidades Inteligentes

• I) PESSOAS

✓Aonde vivem?

✓Como vivem?

✓Como ela se organiza?

✓Quais são suas vocações?

✓Quais problemas enfrenta?

✓Que expectativas tem para o próprio futuro?

✓Metodologia: Laboratórios vivos







5 layers das 
Cidades Inteligentes: II) Sub-solo da 

Cidade

✓Plano diretor de sub-solos

✓Como funciona o sub-solo?

✓Por onde passam suas redes de água, esgoto, telefonia, 
energia, fibra ótica, etc

✓Galerias técnicas

✓Sensorização, diminuir custos de mantenção do sistema 

✓Melhorar coleta de lixo, bueiros inteligentes, fornecimento 
de água quente e arcondicionado , gerando 

✓Sustentailidade Ambiental



5 layers das 
Cidades Inteligentes: III) Solo da Cidade

✓Plano diretor de Uso e Ocupação do Solo

✓Conceito live, learn and play: 10/20/30

✓10 minutos: tarefas diárias, a pé

✓20 min: tarefas semanais, a pé

✓30 minutos: tarefas mensais: transportes coletivos

✓Arrumar calçadas: Arquitetura Inclusiva

✓Ciclovias: bibicletas, patins, patinetes, skates, etc

✓Alteração PD: novas construções com sistemas 
inteligentes (água de chuva, sistemas solares, energia 

fotovoltáoca, etc)



5 layers das Cidades Inteligentes: 
IV) Infra-estrutura Tecnológica

✓Parque de iluminação inteligente

✓Rede de fibra ótica

✓Central de operações

✓Telegestão da iluminação pública

✓Economia energia elétrica, captação de informações, 
transparência e segurança – serviço para a sociedade

✓Levar Wi-fi, com internet para toda população e fazer a 
gestão de muitas soluções tecnológicas para a cidade;

✓Rede de fibra óptica é importante para transmissão e 
compartilhamento de dados = inteligência na 

✓gestão pública, que deve ser eficiente e eficaz



5 layers das Cidades Inteligentes: 
V) Plataforma IoT

✓Inteligência artificial (AI) trabalha os dados,

✓Emite relatórios gerenciais para a gestão da cidade;

✓Atua para a gestão do complexo tecnológico da cidade

✓(Ex.:Saúde, educação, sistema semafórico inteligente, 
segurança pública etc)



5 layers das Cidades Inteligentes: 
Smart City: sustentável

✓Trabalha as 5 camadas de forma integrada

✓Plano Diretor de Cidade Inteligente

✓Gestão pública deve ordenar processo para 

✓evitar invasão de tecnologias de maneira desorganizada e 

✓sem inter-operacionalidade





Cidades + Inteligentes
Sustentável, com Qualidade de Vida

✓Esperamos contribuir com o País e nossos governantes nesta 

jornada que não é de curto prazo e que se não houver 

compreensão de nossos políticos de que o caminho precisa ser 

iniciado, mesmo que o resultado final seja realizado por outra 

pessoa no futuro, levará o Brasil a participar de um mercado 

atual de 8,5 trilhões de reais, criando novos ambientes de 

negócios, conectados com o mundo e o séc. XXI, e tornando 

pujante a nossa economia e sociedade. (GOMYDE, 2019)









Pela sua atenção,

Muito obrigada!

Sandra Lanças

• slancas@usp.br

mailto:slancas@usp.br

