
Ruas do 

Futuro

O Instituto Soluções para Cidades visa acelerar e qualificar o desenvolvi-
mento urbano nas áreas de infraestrutura urbana, educação, saúde,  
modernização administrativa, segurança pública, meio ambiente, 
esporte, cultura e energia, através de projetos, parcerias e transmissão de 
conhecimento aos administradores municipais e demais atores urbanos.

Para cumprir com o seu papel de auxiliar a modernização dos municípios 
brasileiros em seu processo de projeto e planejamento, o Instituto procura, 
principalmente:

Promover parcerias e intercâmbios de experiências e conhecimentos 
entre os agentes dos setores privado, social, acadêmico e público.

Divulgar ações e informações que possam auxiliar os municípios 
brasileiros em seu processo de planejamento e, consequentemente, 
desenvolvimento sustentável, econômico e social.

Disponibilizar um portal de informações e orientação técnica.

Catalisar o processo de busca de soluções.

INSTITUTO

Para maiores informações acesse www.institutosolucoes.org.br



O projeto se desenvolve a partir da interação entre empresas líderes, prefeituras, 
usuários e especialistas do setor, em que cada um contribui para o desenvolvimen-
to das ruas por meio de três eixos principais

PLATAFORMA: 

espaço organizado em que as cidades encontram bons exemplos, produtos e siste-
mas, além de ferramentas práticas para desenvolvimento de soluções que propor-
cionem a melhoria das ruas.

IMPLANTAÇÃO DE RUAS DO FUTURO: 

implantações monitoradas de parte das soluções da plataforma em diversas 
cidades, formando espaços abertos à inovação e pesquisa.

INDICADORES: 

sistema que permite ao gestor e a população medir os avanços alcançados pela 
cidade nas diversas dimensões de análise.

Uma das formas de medir a qualidade de vida de uma cidade é através de suas ruas. 
A rua expressa a capacidade que a cidade tem de contemplar interesses tão diver-
sos como: o lugar de lazer, do descanso, da conversa corriqueira, da livre circulação, 
da segurança e da natureza, mas também da logística dos negócios, do trabalho e 
do comércio.

O desenvolvimento de soluções para demandas tão distintas exige uma transfor-
mação significativa no quadro atual de nossas ruas. 

Com o intuito de contribuir para esse propósito, o Instituto Soluções para Cidades 
lança o projeto “Ruas do Futuro”.

O projeto Ruas do Futuro tem o objetivo de apresentar, de forma sistematizada, 
um conjunto de soluções para os diversos elementos que compõem as ruas das 
cidades brasileiras, principalmente no âmbito da humanização dos espaços, comu-
nicação, meio ambiente, circulação, segurança, limpeza, iluminação, eficiência 
energética, hidráulica e infraestrutura.

Projeto Ruas do Futuro

Para conhecer mais do projeto acesse  www.ruasdofuturo.org.br
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