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Resumo:
As cidades são os grandes pólos do desenvolvimento econômico estando diante do desafio de gerar e
distribuir para a população os benefícios e as oportunidades que vêm com a urbanização. Juazeiro do
Norte é uma cidade localizada no sul do estado do Ceará que tornou-se a primeira do país a criar uma
lei de inovação que versa sobre Cidade Inteligente. O objetivo da presente pesquisa é realizar uma
reflexão crítica acerca deste conceito a partir do caso de Juazeiro do Norte. Os objetivos específicos
são: contextualizar o que são as cidades inteligentes; descrever a realidade de Juazeiro do Norte;
refletir sobre as potencialidades e dificuldades de implementação do Plano Diretor de Tecnologias da
Cidade Inteligente (PDTCI). Este artigo utilizou o método bibliográfico e documental, pesquisando
na literatura e nos instrumentos legais do município - (PDTCI) e Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano (PDDU). Concomitantemente, realizou-se uma pesquisa no portal da prefeitura. O conceito
de “cidade inteligente” surge em um período marcado pela transformação do mundo digital e define
uma busca por otimizar os recursos e precisão da oferta de serviços públicos, automatizando os
sistemas e serviços, com ênfase na sustentabilidade, sensoriamento e colaboração com o auxílio das
ferramentas digitais. O plano diretor é um instrumento urbano instituído por lei que visa garantir o
pleno desenvolvimento urbano sustentável. Porém, no município em questão existe uma defasagem
considerável. Desta forma, com um contexto distinto de cidades do norte global, Juazeiro do Norte
apresenta empecilhos na construção de seu espaço como “inteligente”. Nota-se que a falta de
correlação do PDDU ao PDTCI pode culminar por inviabilizar esse último, havendo, portanto, uma
urgência em promover a revisão, primordialmente, integrado à este proporcionar a inclusão da
discussão e de diretrizes voltadas à implementação do projeto almejado.

Palavras-chave: Cidades inteligentes. Plano Diretor Participativo. Juazeiro do Norte.
Planejamento Urbano.



INTRODUÇÃO

A cidade é o locus, é a condição geral de produção do capital, o que por sua vez reflete no

urbano, em razão dos fluxos de produção e circulação de mercadorias, bens, serviços etc; o modelo

necessita de uma produção espacial específica de modo a garantir a melhor fluidez da (re)produção do

espaço urbano: produção – distribuição – troca, consumo e gestão. Essa internacionalização gradual da

produção na cidade, eleva a desigualdade urbana, tendo em vista que a produção espacial se voltará

para outros critérios que não sociais (CARLOS, 1992).

O planejamento urbano, em tese, existe em função de tentar solucionar, ou mitigar as

problemáticas que o espaço urbano enfrenta, contudo, como explana Maricato (2000), o planejamento

das cidades brasileiras é marcado pela dicotomia do feito e do realizado – subdividindo-se os

problemas em “urbanos” e “do capital”, delimitando os impasses do primeiro, mas focando os recursos

na resolução do segundo – surge assim o “plano discurso”. Acresce-se a isso a prática usual de

importação de modelos tecnológicos e culturais estrangeiros, o que acaba por gerar transtornos,

desconsiderando a práxis social e a mudança do espaço.

Discutido um pequeno panorama do que são cidades, seus planos e suas problemáticas, cabe

indagar: o que são “cidades inteligentes”? Segundo BOUSKELA et al (2016), as cidades inteligentes

são projetos que se utilizam das tecnologias de informação e comunicação (TICs) na gestão,

melhorando a eficiência e competitividade do serviço público no espaço urbano, garantindo as

necessidades econômicas, sociais e ambientais das gerações atuais e futuras.

Ainda segundo BOUSKELA et al (2016), trata-se de um projeto que gera um espaço mais

acolhedor, eficiente e redutor de desigualdades, e que, além do retorno financeiro para o setor público,

mediante a melhoria dos serviços públicos e aumento da interação com a população, similarmente

contribui na participação popular por meio de uma gestão aberta, por intermédio da tecnologia.

A conjuntura de Juazeiro do Norte, cidade de porte médio localizado no sul do estado do

Ceará é um pouco mais complexa, em virtude de, historicamente, não possuir tradição no

planejamento urbano e territorial, vide o descompasso do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano -

PDDU datado de 2000 e nunca revisado, porém, tornou-se o primeiro município do país a criar uma lei

de inovação que versa sobre o “Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente de Juazeiro do

Norte”. Então, cientes da dinamicidade dos espaços, em que, apesar de sua aparência estática onde

esconde-se o desenvolvimento da vida, produto das contradições, no qual o ritmo das mudanças é

ditado pelo ritmo das mudanças sociais (CARLOS, 1992), busca-se identificar como um projeto de tal

grandeza será efetivado, vide a defasagem do PDDU.

Apesar do contexto mencionado, o Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente do

município, vincula-se ao descontextualizado PDDU, buscando desenvolver tecnologias de “Big Data”
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e “Internet das Coisas” que auxiliem na prestação eficiente de serviços, mediantes sensores e demais

equipamentos que gerem dados para uso na tomada de decisões da gestão municipal.

Portanto, o objetivo da presente pesquisa é realizar uma reflexão crítica acerca do conceito de

"cidades inteligentes" a partir do caso de Juazeiro do Norte - CE. Os objetivos específicos são: 1)

contextualizar o que são as cidades inteligentes; 2) descrever a realidade de Juazeiro do Norte, a partir

da aprovação do Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente; 3) refletir sobre as

potencialidades e dificuldades de implementação do Plano Diretor de Tecnologias da Cidade

Inteligente em Juazeiro do Norte.

METODOLOGIA

Este artigo possui abordagem qualitativa-exploratória, uma vez que buscou realizar uma

reflexão acerca do conceito de Cidades Inteligentes a partir do contexto de Juazeiro do Norte,

utilizando-se como referencial a literatura sobre o tema e os instrumentos legais do município - Plano

Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente e Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano -,

ancorando-se nas pesquisas bibliográficas e documental.

Como explica Minayo, Deslandes e Gomes (2009), a abordagem qualitativa, longe de ser o

oposto da abordagem quantitativa, é um enfoque que visa responder questionamentos que a

abordagem quantitativa não versa - o significado, as motivações, os anseios, as crenças, os valores e as

ações humanas integrantes da realidade social. Questões estas, da representação, relações e intenção,

que não conseguem ser reduzidas a quantidades ou indicadores generalistas.

Por sua vez, a pesquisa exploratória apresenta como principal finalidade formular problemas

mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores, buscando desenvolver, esclarecer e

modificar conceitos e ideias (GIL, 2008). Para tal, agrupou-se o método de pesquisa bibliográfica e

pesquisa documental.

A pesquisa bibliográfica parte do que já foi pesquisado anteriormente, trabalhando-se com a

contribuição analítica de outros autores no que concerne ao tema, em documentos impressos ou não,

como livros, teses, artigos em periódicos, etc (SEVERINO, 2013) e caracteriza-se como estratégia

para identificar dados e informações, bem como realizar associações entre estas com o objetivo

proposto, mediante leitura exploratória, seletiva, analítica e interpretativa (GIL, 2002).

Já a pesquisa documental segue os mesmos passos da pesquisa bibliográfica, porém vale-se de

materiais que ainda não receberam tratamento analítico ou que até este momento podem ser

reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa (GIL, 2008).

A pesquisa documental consistiu, em suma, na análise de dois documentos essenciais para o

artigo em questão, dentre eles o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Juazeiro do Norte, bem
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como o Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente de Juazeiro do Norte. Ambos, tratam-se de

legislações do município em questão que versam sobre o planejamento e desenvolvimento urbano.

Dessa forma, tendo por intuito constatar o que foi efetivado pelo Plano Diretor de Tecnologias

da Cidade Inteligente de Juazeiro do Norte, realizou-se uma pesquisa no portal da prefeitura

empregando os termos “cidade inteligente”, “cidades inteligentes”, “smart city” e “smart cities”,

buscando reduzir ao máximo as possíveis falhas de indexação do site.

CIDADES INTELIGENTES: UM DIÁLOGO INICIAL

As cidades se caracterizam por complexos sistemas que compreendem, além de uma

quantidade enorme de cidadãos interconectados, as empresas, redes de comunicação, meios de

transporte, serviços e utilidades (LAZZARETTI et al, 2019). Podemos citá-las como espaços-chave da

economia global em que os efeitos do processo de globalização podem ser percebidos, como o forte

acúmulo e fluxo de capital, segmentação do mercado de trabalho, expansão e concentração espacial de

setores de manufatura e de serviços, polarização socioespacial e conflitos étnicos e de classes (WEISS;

BERNARDES; CONSONI, 2015).

As cidades podem ser enxergadas como os grandes pólos do desenvolvimento econômico,

porém também carregam a responsabilidade de promover o bem-estar da população, o que as coloca,

juntamente com os governos locais, diante do desafio de gerar e distribuir os benefícios e as

oportunidades que vêm com a urbanização. Devemos ainda incluir o papel indispensável que detém

para com o desenvolvimento sustentável, entendido como o comprometimento em atender às

necessidades atuais sem comprometer as futuras gerações (BRASIL, 2020).

Na legislação brasileira, mais precisamente no Estatuto das Cidades, encontramos a

prerrogativa que todas as pessoas e grupos sociais têm direito à “cidades sustentáveis”, ou seja, “o

direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 2001).

No entanto, percebemos que o cenário de intensa urbanização e crescimento populacional traz

consigo também uma grande variedade de problemas técnicos, sociais, econômicos, organizacionais,

que tendem a comprometer significativamente a qualidade de vida da população, a sustentabilidade

econômica e ambiental das cidades, uma vez que impactam em diversos setores: na gestão de resíduos

e recursos naturais, nos sistemas de saúde, educação e segurança pública, nos sistemas de mobilidade

urbana e de transportes e no ciclo de vida das infraestruturas públicas (WEISS; BERNADES;

CONSONI, 2015; LAZZARETTI et al, 2019).

Foi diante desse cenário que iniciaram as discussões sobre a necessidade de soluções baseadas

nas novas tecnologias da informação e comunicação, tal qual novas abordagens para o planejamento,
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projeto, financiamento, execução e operação, que visassem responder às pressões para assegurar o

atendimento com efetividade das demandas sociais, a viabilidade e prosperidade das sociedades

futuras. Neste contexto de desafios à gestão urbana, foi introduzido o conceito de “cidade inteligente”

(WEISS; BERNADES; CONSONI, 2015; LAZZARETTI et al, 2019). As cidades inteligentes surgem

em meio a um período marcado pela transformação do mundo digital, em que é possível observar

mudanças em vários aspectos da vida, dos negócios, das organizações públicas e privadas e dos

processos políticos (BRASIL, 2020).

Segundo Fariniuk (2020), embora ainda não haja um consenso a respeito do conceito de

cidade inteligente, geralmente encontramos o termo sendo utilizado para definir cidades que buscam

otimizar os recursos e precisão da oferta de serviços públicos, automatizando seus sistemas e serviços,

dando ênfase a sustentabilidade, sensoriamento e colaboração com o auxílio das ferramentas digitais,

podendo também encontrar-se atrelado ao termo fatores como: capacidade governamental,

adaptabilidade e resiliência urbana. A mesma autora, desta forma, ainda remete ao conceito de smart

city o aperfeiçoamento da gestão por meio de ferramentas digitais e fluxos informacionais.

Desta maneira, podemos encontrar na literatura várias conceituações para o termo Cidades

Inteligentes. Na Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, um projeto colaborativo desenvolvido a

partir de iniciativa da Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do

Ministério do Desenvolvimento Regional (SMDRU/MDR), em parceria com o Ministério de Ciência,

Tecnologia e Inovações (MCTI) e com o Ministério das Comunicações (MCom), entre outros

parceiros governamentais e não governamentais de todo o país, estas:

“[...] são cidades comprometidas com o desenvolvimento urbano e a transformação
digital sustentáveis, em seus aspectos econômico, ambiental e sociocultural, que
atuam de forma planejada, inovadora, inclusiva e em rede, promovem o letramento
digital, a governança e a gestão colaborativas e utilizam tecnologias para solucionar
problemas concretos, criar oportunidades, oferecer serviços com eficiência, reduzir
desigualdades, aumentar a resiliência e melhorar a qualidade de vida de todas as
pessoas, garantindo o uso seguro e responsável de dados e das tecnologias da
informação e comunicação.” (BRASIL, 2020, p. 15)

Além de ter sido apoiada pelo Projeto Andus (Apoio à Agenda Nacional de Desenvolvimento

Urbano Sustentável), uma forma de cooperação entre os governos brasileiro e alemão com o propósito

de desenvolver uma agenda nacional de desenvolvimento urbano sustentável no Brasil, a iniciativa da

Carta ainda se articula com a concepção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano pela

Coordenação-Geral de Apoio à Gestão Regional e Urbana, gerando um produto que, por conseguinte,

expressa uma agenda pública brasileira no tocante ao tema da transformação digital nas cidades do

país.

Outra definição importante foi elaborada por BOUSKELA (2016, p. 16) e propõe que:
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“Uma Cidade Inteligente é aquela que coloca as pessoas no centro do
desenvolvimento, incorpora tecnologias da informação e comunicação na gestão
urbana e utiliza esses elementos como ferramentas que estimulam a formação de um
governo eficiente, que engloba o planejamento colaborativo e a participação cidadã.
Smart Cities favorecem o desenvolvimento integrado e sustentável tornando-se mais
inovadoras, competitivas, atrativas e resilientes, melhorando vidas.”

Observa-se, dessa forma, que na definição da Carta estão inseridos os conceitos de

“transformação digital sustentável” e “desenvolvimento urbano sustentável”, demonstrando uma

preocupação vigente com a sustentabilidade. Ou seja, a transformação digital das cidades está sendo

um fenômeno histórico de mudança cultural rápida e inédita provocada pelo uso disseminado das TICs

tanto nas práticas sociais, como também nas áreas econômicas, políticas e ambientais, afetando os

comportamentos dos governos, organizações, empresas e na sociedade de forma geral (BRASIL,

2020).

Para se alcançar essa premissa da sustentabilidade, destarte, seria necessário que o processo de

ocupação urbana buscasse equilibrar as várias necessidades sociais, promovendo a distribuição

equitativa de infraestrutura, espaços públicos, bens e serviços urbanos. Para tanto, se utilizariam os

recursos naturais, tecnológicos, urbanos e financeiros responsavelmente, promovendo o

desenvolvimento econômico local, impulsionando a criação de oportunidades, a inclusão social,

produtiva e espacial de todas as pessoas, de gerações presentes e futuras, entre outras ações planejadas

(BRASIL, 2020).

CONTEXTO URBANO E TERRITORIAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Diante dos breves relatos acerca dos aspectos de Juazeiro do Norte, questiona-se como se

daria a efetivação da “inteligência” desse novo projeto em um município como o ora citado, sendo

assim, a priori, necessária uma caracterização da cidade. A municipalidade em questão conta com

249.939 pessoas em seu território, segundo o censo do IBGE de 2010, sendo 96% dessa população

urbanizada, com estimativa de 276.264 pessoas para 2020, em uma área territorial de 258,788 km²

(IBGE, 2021); além disso possui um Produto Interno Bruto que passou de R$ 2.151.335.000,00, em

2010 para R$ 4.820.056.000,00 em 2018 (IBGE, 2010; IBGE, 2021).

O município é o principal núcleo urbano da Região Metropolitana do Cariri (RM Cariri),

criada em 2009 pela Lei Complementar Nº 78 para fins de planejamento, organização e execução de

funções públicas de interesse comum. A RM Cariri foi a segunda região metropolitana instituída no

Ceará e a primeira no interior do estado; atualmente é composta por nove municípios (Barbalha,

Caririaçu, Crato, Farias Brito, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri),

6



dentre os quais três deles avançam no processo de conurbação (Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha - o

CraJuBar).

Segundo o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE (2020), Juazeiro do

Norte ocupa a quarta posição no ranking de municípios com maiores participações no PIB do estado

do Ceará, ficando atrás apenas de três municípios da Região Metropolitana de Fortaleza - Fortaleza,

Maracanaú e Caucaia. Acresce-se a isso o dado de que apenas 6 municípios em todo o estado

supramencionado possuem um PIB acima de 3 bilhões de reais, dentre eles a própria cidade de

Juazeiro do Norte, estando, por conseguinte, presente nesses espaços uma alta concentração de

atividade econômicas.

Dentre essas atividades econômicas, uma outra informação de suma relevância no contexto

juazeirense que realça o município em uma posição privilegiada ante a Região Metropolitana do Cariri

e o estado do Ceará, é o acentuado desenvolvimento do seu setor terciário. A municipalidade consta

como o terceiro município que mais participa na atividade no ramo de serviços, atrás apenas das

cidades de Maracanaú e Fortaleza, componentes da Região Metropolitana de Fortaleza (IPECE, 2020).

Além disso, o setor de serviços corresponde a 86% do Valor Adicionado Bruto (VAB), ficando atrás a

indústria com 13,88%, e por fim, a agropecuária com 0,11% (IPECE, 2021).

A dinamicidade do setor terciário no município de Juazeiro do Norte se dá muito em função

de seus altos índices de migração proveniente de todo o Brasil em tempos de romaria, posto que é polo

econômico e religioso da região, chegando a receber um quantitativo de até 500 mil romeiros nas

comemorações religiosas que ocorrem no ano, o que, por conseguinte, acaba por movimentar todo o

comércio local, repleta, também, de criações artísticas, como: “[...]cantorias de viola, banda cabaçal,

reisado, os trabalhos em palha, barro e gesso, a escultura em madeira, a xilogravura, escritores e

poetas. Um grande celeiro da arte nordestina!” (PEREIRA, 2005, p. 56)

Os dados supramencionados expõem o recrudescimento populacional e econômico de

Juazeiro do Norte, porém, sem o devido planejamento e com políticas públicas muito seccionadas,

esse crescimento não se reflete na melhoria das problemáticas urbanas, sociais e ambientais do

município. Aspectos sintomáticos dessa conjuntura da cidade são perceptíveis em seus dados de

saneamento básico, no que concerne ao esgotamento sanitário, por exemplo, os domicílios particulares

permanentes possuem apenas 47,70% do tipo de esgotamento sanitário adequado para a população,

com uma rede geral de esgoto ou pluvial, e fossa séptica. O restante da população não pertencente a

esse quantitativo encontra-se utilizando meios inadequados de saneamento para uma região tão

desenvolvida como a supracitada (IBGE, 2010). A ausência do Plano Diretor Participativo reavaliado

para o contexto atual do município acaba por agravar as problemáticas urbanas presentes no espaço.

O plano diretor participativo é um instrumento urbano básico definido pelo Estatuto das

Cidades (BRASIL, 2001), que visa garantir a função social das cidades, atentando para a qualidade de
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vida da população, para a justiça social e também para o desenvolvimento das atividades de cunho

econômico por um viés sustentável. Pertencendo à política de desenvolvimento e expansão urbana,

este instrumento é instituído por lei municipal que deve ser revista, pelo menos, a cada dez anos.

Todavia, essa é uma determinação da lei não perceptível no cenário juazeirense, tendo em

vista que a legislação, de número 2.572, foi aprovada em 08 de setembro de 2000, ou seja, 21 anos

atrás - anterior ao próprio Estatuto das Cidades, que estabelece o Plano Diretor Participativo -, sendo,

no entanto, não revisado nenhuma vez pelos representantes políticos municipais. Ora, se os índices

demográficos e econômicos anteriormente mencionados recrudesceram consideravelmente na

contagem dos últimos 10 anos, fazendo-se necessário a revisão do planejamento, a defasagem no ano

corrente estará complexificada em um maior grau.

O Plano Diretor Participativo tem seu papel de destaque no ordenamento jurídico urbano pelo

fato de ter sua gênese no seio de organizações e movimentos populares no pós-ditadura civil-militar

brasileira. Com a redemocratização, emergiu o Movimento Nacional Pela Reforma Urbana (MNRU),

movimento este que desabrocha no meio de associações por moradia, pondo no centro do debate o

planejamento urbano e os instrumentos necessários para tal. Em linhas gerais, o MNRU logrou 2

artigos na constituição de 1988, o artigo 182 e 183 que versam sobre a política urbana e seus

instrumentos. Em 1990, surge o PL 5.788/90 que tramitou por mais de uma década no Congresso,

resultando no Estatuto da Cidade - Lei nº 10.257 (CYMBALISTA, 2006).

Como afirma Cymbalista (2006), entre as décadas de 70 e 80, o plano diretor se baseava numa

racionalidade de ausências, do que ainda faltava para se ter um nível razoável de urbanização, estando

esse planejamento restrito às mentes técnicas do governo. Dessa conjuntura, despontaram propostas

descontextualizadas da realidade social brasileira, o que, por conseguinte, colocou o plano em

descrédito. O Estatuto das Cidades foi o responsável por reavivar o instrumento, tornando-o

ferramenta básica de planejamento do município. Por sua vez, o Ministério das Cidades procedeu pela

caracterização, de agora em diante, do Plano Diretor como instrumento participativo, não mais restrito

apenas às esferas do governo, tendo um viés puramente técnico, mas igualmente sociopolítico.

Mesmo presente no ordenamento jurídico juazeirense, percebe-se o contratempo de se tentar

instituir um projeto de “cidades inteligentes”, juntamente com suas prerrogativas, sem que antes o

Plano Diretor do município passe por uma revisão. Deve-se levar em conta a escassez de um plano

contextualizado com a realidade do município, sobretudo quando se considera a elevada expansão

urbana vivenciada nos últimos anos, sendo este último um instrumento de extrema importância para

que haja um planejamento urbano eficiente, visando um desenvolvimento sustentável.

O PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIAS DA CIDADE INTELIGENTE DE JUAZEIRO DO

NORTE
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Dentre os parceiros já mencionados no primeiro tópico deste trabalho, o município de Juazeiro

do Norte foi um dos que participou da criação da “Carta Brasileira para Cidades Inteligentes”, sendo

também pioneiro na aprovação de um Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente, o que

rendeu-lhe premiações e o ingresso no cenário mundial de Cidades Inteligentes, mediante a Carta de

Puebla, que busca a cooperação entre as cidades brasileiras e mexicanas para construção de Cidades

Inteligentes na América Latina (JUAZEIRO DO NORTE, 2020).

A legislação que surge em 11 de junho de 2018 por meio da Lei Complementar Nº 117:
Dispõe sobre mecanismos, medidas e projetos para estímulo ao desenvolvimento
científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação no
Município de Juazeiro do Norte, cria a Política Municipal de Ciência, Tecnologia e
Inovação, estabelece diretrizes ao Plano Diretor de Tecnologias da Cidade
Inteligente de Juazeiro do Norte e dá outras providências (JUAZEIRO DO NORTE,
2018, p.1).

A legislação de Juazeiro do Norte declara em seu texto que julga cidades inteligentes um

movimento global que tem por intuito a otimização do serviço público para o cidadão e o turista

mediante a utilização de modernas tecnologias de informação e comunicação, principalmente no uso

de “Big Data” e “Internet das coisas”, tornando as ações mais eficientes e econômicas para o poder

público. Essa definição em particular vem muito de encontro com Weiss, Bernardes e Consoni (2015)

que as caracterizam por uma capacidade de implementar tecnologias de informação e comunicação

capazes de promover amplo acesso a conteúdos, ferramentas e sistemas de gestão que atendam às

necessidades do poder público e seus servidores, dos cidadãos e das organizações.

Isto posto, se faz necessário a conceituação presente no ordenamento dos dois conceitos que

permeiam a lei. Dessa forma, soluções de “Big Data” se tratam do uso de quantidades massivas de

dados, sejam dos cidadãos, sejam dos eventos urbanos, que servirão de subsídio para a tomada de

decisão mais fundamentada e qualificada por parte dos gestores públicos, estando dentro desse escopo

dados de iluminação pública, saneamento básico, mobilidade urbana, iluminação pública, dentre

outros. Por “Internet das coisas”, o município expõe que se trata da integração de equipamentos

tecnológicos ligados às redes inteligentes da cidade, possibilitando a gestão integrada dos

equipamentos e serviços públicos. Em suma, este último conceito se refere ao aperfeiçoamento de

equipamentos outrora analógicos, com acesso a internet, interligado com todos os outros dispositivos

conectados (JUAZEIRO DO NORTE, 2018).

De antemão, cabe destacar que no parágrafo único de seu capítulo I, sobre as disposições e

terminologia, a lei vincula a legislação em questão a uma série de outros ordenamentos da

municipalidade, como a Lei Orgânica do Município de Juazeiro do Norte, a Lei Municipal n° 3.345, de

07 de Outubro de 2008 (Política e Sistema Municipal de Inclusão Digital), dentre outros (JUAZEIRO

DO NORTE, 2018). Logicamente, como o PDDU de Juazeiro do Norte é instrumento básico de gestão
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do espaço urbano, o plano diretor da cidade inteligente do município, que tem como finalidade o

desenvolvimento da cidade por meios tecnológicos, a ele também deve vincular-se.

Aqui notamos a incongruência do planejamento, onde a cidade busca de alguma forma sua

“modernização” através de regulamentos atuais, integrando mecanismos de “big data” e “Internet das

coisas”, mas relacionando-se com normas basilares que expressam um espaço completamente oposto

ao observado no momento presente.

Quando se partiu para a pesquisa no portal da Prefeitura de Juazeiro do Norte, pode-se

constatar os esforços já no ano de 2017 da gestão para integrar-se no cenário internacional como

“cidade inteligente”. A notícia mais antiga sobre o tema data de 18 de fevereiro de 2017 informando

que o município participaria da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas (JUAZEIRO DO

NORTE, 2017). Ainda no mesmo ano, no mês de abril, pode-se averiguar as tentativas de implantação

de ações “inteligentes” antes mesmo da criação de um ordenamento, como foi o caso do “smart

place”, ou lugar inteligente, implementado na praça Feijó de Sá, mais conhecida como praça do

Giradouro. A praça em questão funcionaria como experimento para as próximas ações pretendidas,

segundo o portal, gerando quantidade relevante de dados para avaliação de viabilidade em outros

espaços (JUAZEIRO DO NORTE, 2017).

Para além do objetivo tecnológico exposto nesse planejamento urbano, Vainer (2000) nos

alerta para as mudanças em torno da questão urbana, pois se o foco antes se direcionava para o uso do

solo, os equipamentos coletivos, o crescimento desordenado, dentre outros tópicos, a partir de agora a

questão urbana se voltará para a competitividade urbana, e assim o sendo, a cidade, em sequência,

passa a ser uma mercadoria, dado que, assim como inúmeros objetos e coisas hoje em dia, a cidade,

além de (re)produtora do espaço, e meio das mercadorias que nela transitam, ela também é uma

mercadoria em si. E nesse ponto há diferença entre ser o meio ou o fim da ação do processo de

acumulação capitalista. Da mesma forma, o sistema também trabalha numa lógica de simulação da

realidade, do espaço urbano como “cartão postal” (CARLOS, 1992; MARICATO, 2015).

Ainda segundo Vainer (2000), além de mercadoria, a cidade torna-se simultaneamente uma

empresa e uma pátria. Em um município tão abastado e influente em diversos aspectos como Juazeiro

do Norte é, receia-se que o seu plano de Cidades Inteligentes desvaneça nesse aspecto mais

mercadológico, uma vez que esses mecanismos atuam com a mesma potência de busca do comércio da

imagem urbana.

Retomando-se a discussão sobre a praça do Giradouro, implementou-se iluminação pública de

“LED”, como posteriormente foi determinado no inciso II do artigo 28 da lei, além de ciclovia,

academia, “Pet friendly” e uma rede de wifi público. Soma-se a isso eventos indiretos do projeto em

questão, como a criação de um aplicativo de celular para servidores municipais, bem como a
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prosperidade do setor de comércio do município, que, segundo o então secretário de Desenvolvimento

Econômico e Inovação do período:

"Juazeiro do Norte tem se desenvolvido a passos largos. Além da tradicional Rua
São Pedro, conta com outros diversos centros comerciais em dezenas de bairros, a
exemplo do Pirajá, Triângulo, Timbaúbas, Tiradentes e Frei Damião. Essa expansão
é característica de Cidade Inteligente à medida que facilita a vida dos moradores de
cada localidade. Eles tendem a se deslocar menos porque têm estabelecimentos mais
perto de suas casas. Isso reforça que Smart City não é construída somente com
tecnologia" (JUAZEIRO DO NORTE, 2020).

Compreensão essa compartilhada por Anthopoulos (2017) apud Fariniuk (2020), ao afirmar

que uma cidade inteligente, longe de ser uma mera cidade digitalizada, com acesso a tecnologia de

ponta, trata-se igualmente de satisfazer as demandas sociais, mesmo em casos que a tecnologia não é

elementar.

Interessante notar que a facilitação da vida dos cidadãos citada nessa fala do secretário como

“inteligente”, em decorrência da proximidade de bens e serviços da moradia da população, é um

conceito que se pode notar mais ou menos presente no PDDU ao instituir “Unidades de Vizinhança” -

UV -, formulação que consiste em uma unidade física mínima de planejamento de forma a subdividir a

zona urbana, onde o foco central da unidade agregaria funções comerciais, sociais, de lazer, espaços de

convivência, acessibilidade aos serviços públicos, bem como equipamentos de educação, saúde e

segurança, além de uma estação de transporte público interconectada a outras unidades, em linhas

gerais (JUAZEIRO DO NORTE, 2000).

Sublinha-se mais uma vez que o PDDU se trata de uma lei do ano 2000, e apesar do conceito

supracitado de “Unidades de Vizinhança” ter alguns trunfos, não identifica-se as mesmas no cenário

atual do município. Isso constata-se nas centralidades do espaço e nas problemáticas urbanas em torno

dos serviços públicos disponíveis. A sua revisão poderia colaborar nas UVs, o que, por consequência,

facilitaria também na implementação do Plano de Cidades Inteligentes da municipalidade, como

exposto anteriormente na associação entre os planos mencionados, retroalimentando-se.

Outros ponto de destaque se trata da utilização de uma plataforma, intitulada de Bright Cities,

que tem por intuito realizar um diagnóstico da cidade nos pontos passíveis de ações “inteligentes”

através de um mapeamento, abrangendo áreas como a mobilidade, meio ambiente, educação, dentre

outras, além da publicização de um edital de Wi-Fi público, podendo ser incluído serviço de

videomonitoramento e reconhecimento facial. A princípio, os bairros com potencial de comércio a

serem atendidos seriam o Aeroporto, Centro, Pirajá e Triângulo; os bairros com prioridade social

seriam o João Cabral, Frei Damião, Pio XII e Timbaúbas. O edital do Wi-Fi público encontra-se ativo

mas não disponível para acesso no portal.
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Dentre as ações expostas no portal da prefeitura, nota-se que apenas a mudança de iluminação

pública foi parcialmente realizada em alguns bairros do município. Muito talvez se deva ao contexto

de pandemia e a mudança de gestão ocorrida no ano de 2021.

Apesar dos contratempos em sua implementação, e do desatualizado PDDU, o Plano Diretor

de Tecnologias da Cidade Inteligente de Juazeiro do Norte possui potencial para desenvolver o espaço

urbano do município, como percebemos nos incisos do artigo 28 da lei, onde, resumidamente, se

expõe as possibilidades de atuação, como: paradas de ônibus inteligentes, sistema de bicicletas

públicas compartilhadas, tratamento inteligente de esgoto, lixeiras inteligentes, geração de energia por

fontes solares, eólicas, piezoelétrica, dentre outras. A lista é grande e o enfoque social é bem-recebido.

Não obstante, tendo em vista os recursos locais, conceitos apresentados e o histórico débil do

município de planejar seu espaço, teme-se que a lei, apesar de seu conteúdo com aplicações sociais

para os serviços públicos, tenha, na sua forma de aplicação, um viés mais mercadológico, objetivando

a venda da imagem de “cidade inteligente” de Juazeiro do norte, como exposto anteriormente

(VAINER, 2000), ou que permaneça apenas como texto jurídico sem aplicação efetiva na realidade,

pois como explica Maricato (2000), não é pela falta de planejamento urbano que as cidades enfrentam

diversas problemáticas, mas sim pelo fato do seu desenvolvimento ocorrer de forma discrepante do

que a legislação determina.

Algo a ressaltar-se quando se analisa essa Política lançada em Juazeiro do Norte é a ênfase em

ações de incentivos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e

à inovação no Município, que fica claro logo em seu primeiro parágrafo da lei, que tem como um de

seus princípios a promoção e fomento das atividades científicas e tecnológicas como estratégias para o

desenvolvimento econômico e social.

Recentemente a nova gestão retomou os processos de efetivação da municipalidade como

cidade inteligente, concomitante ao processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano

da cidade, este último em parceria com a Universidade Federal do Cariri - UFCA. Os acordos e

decisões do executivo ainda estão ocorrendo, mas espera-se que a revisão do PDDU auxilie na

implementação de Juazeiro do Norte como cidade inteligente, retroalimentando o primeiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por intermédio desta pesquisa, identificou-se que o conceito de “cidades inteligentes” tenta

vincular-se a propósitos mais complexos que a aplicação de tecnologias de última geração, agregando

questões sociais e ambientais no seu projeto de construção urbana. Reconhece-se, assim, que este é um

projeto com um imenso potencial de melhorar a vida do cidadão e bem-estar da população, seja

aperfeiçoando a gestão ou atendimento dos serviços ligados à saúde, educação, mobilidade urbana,
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habitação e participação social, por exemplo. Todavia, com um contexto distinto de cidades do norte

global, Juazeiro do Norte apresenta empecilhos na construção de seu espaço como “inteligente”.

Município de destaque no cenário regional pela próspera economia de seu setor terciário, pelo

crescimento urbano e turismo religioso constante, Juazeiro do Norte tenta implementar uma cidade

inteligente sem revisar seu Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, instrumento basilar no

desenvolvimento da cidade, que se encontra obsoleto há 20 anos.

Sabendo-se da necessidade de associar essa legislação específica ao PDDU e entendendo-se a

importância de possuir uma legislação própria nesse sentido, não se pode deixar de notar que a falta de

correlação do Plano Diretor Municipal - ainda com a nomenclatura antiga de Plano Diretor de

Desenvolvimento Urbano (PDDU) - ao Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente pode

culminar por inviabilizar esse último.

Em caso de revisitado o PDDU, e mantido interesse de dar prosseguimento ao Plano de

Cidade Inteligente de Juazeiro do Norte, o município de fato pode melhorar consideravelmente seus

serviços públicos, baseando suas argumentações e escolhas em evidências, em dados, além de prover

serviços como tratamento inteligente de esgoto, geração de energia por fontes limpas, sistema de

bicicletas públicas compartilhadas, dentre outros.

Posto isso, salienta-se a necessidade de mais estudos e análises sobre as temáticas

apresentadas, sobretudo, englobando o território de Juazeiro do Norte, visando compreender quais as

ações e políticas efetivas foram realizadas no sentido da implementação de uma perspectiva de

“Cidades Inteligentes” e como elas se associam ao PDDU.

Análises dos processos de busca da nova gestão em reavaliar as duas legislações

supramencionadas seriam salutar, vide a necessidade da academia também estar próxima dos poderes

públicos locais objetivando auxiliar nesses processos, como aparentemente está ocorrendo entre a

prefeitura de Juazeiro do Norte e a UFCA.

Assim sendo, diante de todo o exposto, percebe-se a urgência do município de Juazeiro do

Norte em promover a revisão do seu Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano primordialmente e

integrado à este proporcionar a inclusão da discussão e de diretrizes voltadas à implementação do

conceito de “Cidades Inteligentes”.
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