
Soluções Inteligentes



Parabéns, você 
vai viver em um 
condomínio Smart.
Com a parceria entre a Casa8
Construtora e a Planet Smart
City, seu condomínio vai ganhar
diversas soluções inteligentes,
sem nenhum custo extra.

A Planet é um grupo com sede
em Londres que é líder global em
cidades inteligentes inclusivas,
que trazem modernidade e
inovações que facilitam a vida
dos moradores. O bem-estar
das pessoas, a sustentabilidade,
a arquitetura e a tecnologia são
pontos chave nos projetos em
que ela atua e participa.

Nas próximas páginas,
apresentamos todos os ítens
Smart que teremos no Aquarela
Bela Vista.



Áreas de atuação

Tecnologia

Planejamento e Arquitetura

Meio Ambiente

Pessoas



Compostagem comunitária
Através de uma técnica de reciclagem, vai 
transformar restos orgânicos em adubo. 
Os moradores poderão usar nos vasos das 
suas plantas e nas plantas do condomínio. É 
menos lixo e mais economia.

Plantas de baixa manutenção
Serão utilizadas nos jardins do condomínio 
plantas que requerem poda e irrigação com 
menor frequência, isso vai reduzir o custo 
de manutenção.

 

Criação de micro-habitats para fauna local
Para aumentar a diversidade da vida 
silvestre é necessário criar habitats para 
reprodução de diferentes espécies. Isso 
aumenta a chance de você ouvir o canto dos 
passarinhos da sua casa. 

Plantas com baixa demanda hídrica
Nos jardins do condomínio teremos plantas com 
baixa demanda hídrica, ou seja, que vivem e 
crescem sem a necessidade de muita água. Além 
da economia financeira, o condomínio vai utilizar 
a água de maneira consciente.

Iluminação Inteligente das áreas comuns
Na iluminação das áreas comuns daremos 
preferência pelas luminárias de LED. Entre as 
vantagens está a redução de cerca de 70% 
do consumo.
 
Uso de plantas nativas
Para a criação de áreas com alta 
biodiversidade, é essencial recorrer ao uso 
da flora nativa para garantir uma dinâmica 
ecológica correta.

Poda descontínua direcionada
Vai direcionar o crescimento da planta 
e eliminar suas partes potencialmente 
perigosas e aquelas que estão doentes ou 
mortas, resultando em segurança e saúde 
das áreas verdes. 

Ilha de coleta seletiva
Espaço utilizado para a coleta de resíduos, 
onde serão colocadas lixeiras diferenciadas 
para cada tipo: papel, plástico, vidro, 
alumínio etc. Isso aumentará a consciência 
dos moradores em relação a reciclagem. 

Pavimentação drenante
Evitará o acúmulo de água no piso, 
tornando-o antiderrapante e oferecendo 
melhor aderência e maior segurança. 
Também trará conforto térmico e baixo 
custo de manutenção.

MEIO AMBIENTE
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PLANEJAMENTO
E ARQUITETURA

Área para pets
Teremos uma área com uma estrutura 
apropriada para exercícios e brincadeiras 
livres para os bichos de estimação dos 
moradores. 

Lounge urbano
Um espaço dedicado ao encontro de 
pessoas, com o intuito de facilitar a relação 
de quem vive no condomínio. Será um 
lugar agradável que vai permitir a interação 
social e possibilitar o desenvolvimento de 
uma série de atividades que aproximam e 
integram as pessoas.
 
Materiais anti-trauma
Material que será aplicado em parte do piso 
do playground, utilizado para criar superfícies
que minimizam impactos e garantem uma
brincadeira mais segura para as crianças.
 

Sinalização horizontal e vertical
Intervenções de comunicação visual simples
e eficazes que serão utilizadas para informar 
dados e conceitos de forma mais rápida e 
intuitiva.

Banco inteligente
Permitirá recarregar dispositivos por meio 
de um cabo USB. Dentro do conceito de 
condomínio inteligente, a valorização 
dos espaços públicos como locais de 
convivência é extremamente importante 
para os moradores. 

Área de jogos educativos
Teremos um espaço dedicado a atividades 
para crianças, onde elas poderão aprender 
brincando, evoluindo a ideia de que os jogos 
também cumprem um papel educacional.

Design de playground
Vai transformar o espaço público em uma 
área de brincadeiras e de experiências em 
comum, a partir da premissa de que os 
jogos produzem uma forma dinâmica de 
conhecimento.
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TECNOLOGIA

Aplicativo do Condomínio
O aplicativo poderá ser baixado 
gratuitamente pelos moradores e vai ser 
o meio para entrar em contato com tudo 
o que o condomínio smart oferece. Vai 
funcionar como um painel de controle, 
mostrando informações da escala urbana 
à interpessoal. 

 
Compartilhamento de serviços da 
comunidade
Por meio do Planet App, será possível 
encontrar serviços realizados por outros 
membros da coletividade, como babá, 
diarista, professora, enfermeira ou 
fisioterapeuta entre outros.  

Informação sobre mobilidade sob 
demanda (MoD)
Os sistemas Mobility on Demand (MoD) 
são úteis para incentivar novos estilos 
de comportamento na relação cidadão/
automóvel.

Previsões de Curto Prazo 
São previsões meteorológicas de curto 
prazo (0-12 horas) caracterizadas por alta 
precisão espacial e temporal graças ao 
uso de modelos numéricos específicos.
 
Sensores contra incêndio
O condomínio contará, em suas áreas 
comuns e circulação, com aparelhos 
capazes de auxiliar no combate a 
incêndios a fim de garantir a segurança 
dos moradores.
 
Sistema de gestão para grupos 
ocasionais
O Planet App vai permitir o fácil 
gerenciamento de grupos informais 
de moradores, que vão se organizar 
para comprar produtos de acordo com 
modelos e princípios de economia 
sustentável em nível local, organizar 
grupos esportivos ou outros.

imagem meramente ilustrativa

imagem meramente ilustrativa

imagem meramente ilustrativa



PESSOAS

Gestor social
É  um profissional que vai estimular o 
envolvimento dos moradores no cuidado do 
bem comum. Reunirá grupos do condomínio 
e facilitará o compartilhamento de serviços 
e experiências como: cursos, treinamentos e 
organização de eventos.
 

Troca de livros
Será um local para estimular a troca de livros 
entre os moradores, possibilitando a leitura de 
títulos sem ser necessária a compra do livro.
 
Área de churrasco
Ambiente agradável e equipado para preparar 
um churrasco na companhia de familiares, 
amigos e vizinhos.
 
Diretrizes para consumo responsável da água
Consumo responsável da água é base para um 
futuro sustentável. Através de diretrizes que serão 
publicadas no PlanetApp e nas áreas comuns, 
incentivaremos a redução do consumo da água.
 
Diretrizes para educação alimentar
Serão promovidos pelo Planet App alguns 
hábitos alimentares adequados, como: 
manipulação mais higiênica de alimentos e uso 
eficiente e sustentável dos produtos. 

Diretrizes para a redução do consumo de 
energia
O Planet App vai indicar como reduzir o 
consumo de energia doméstica, mantendo 
os aparelhos em boas condições, realizando 
manutenções nos sistemas e equipamentos.

Diretrizes para a redução do desperdício de 
alimentos
Através do Planet App os habitantes serão 
informados sobre boas práticas para evitar 
o desperdício, com hábitos alimentares e 
comportamentos de compra adequados. 
 
Diretrizes para redução, reúso e reciclagem 
de resíduos
Diretrizes práticas para estimular e incentivar
os 3R’s – Redução, Reúso e Reciclagem de
resíduos nos moradores que serão publicadas 
no PlanetApp e nas áreas comuns.
 
Jogos sociais sobre comportamentos 
responsáveis
Serão oferecidos no Planet App: os moradores 
serão envolvidos em um “jogo social” que vai
estimular mudanças no estilo de vida visando a 
redução e reciclagem de resíduos, assim como 
a redução do consumo de energia e água.

Lavanderia comunitária
Além de um local para lavagem e secagem das 
roupas de forma rápida, prática e econômica, 
também funcionará como espaço para socializar.

 

Quadro público de ideias
Teremos um espaço físico (como painéis e 
quadros-negros) para cada morador propor 
novas ideias e soluções para o condomínio.
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O projeto legal do empreendimento AQUARELA BELA VISTA encontra-se aprovado na Prefeitura Municipal de São Paulo/SP 
sob o Alvará de número 2016/26704-00 e registrado sob o nº 2, na matrícula nº 195.315 na data de 09/04/2018  no 4 º Oficial 
de Registro de Imóveis de São Paulol /SP. As Imagens são meramente ilustrativas, os itens relacionados acima serão entregues 
conforme projeto, contratos e memorial descritivo e podem sofrer alterações e ajustes sem aviso prévio. Após a entrega do 
condomínio os itens relacionados serão de responsabilidade do condomínio conforme manual do proprietário.  Incorporadora 
e Construtora Responsável: Casa8 Bela Vista Empreendimento Imobiliário SPE Limitada, inscrita no CNPJ nº 29.143.614/0001-04 
com sede na Rua Itapicuru, 369, Conjunto 1303, Perdizes, São Paulo - SP (CEP 05.006-000).


