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1. RESUMO 

De acordo Edwards (2008), a indústria da construção civil consome 50% dos 

recursos mundiais, sendo assim, uma das atividades menos sustentáveis do planeta. 

No entanto, nossa vida cotidiana desenvolve-se em ambientes edificados: vivemos 

em casas, viajamos sobre estradas, trabalhamos em escritórios e nos socializamos 

em bares e restaurantes. Portanto, a civilização contemporânea depende de 

edificações para sua existência, mas nosso planeta não é capaz de continuar 

suprindo a atual demanda de recursos. Para o arquiteto, a sustentabilidade é um 

conceito complexo, grande parte de um projeto sustentável envolve a redução do 

aquecimento global por meio da economia energética e o uso de certas técnicas, 

como a analise do ciclo de vida, com o objetivo de manter o equilíbrio entre o capital 

inicial investido e os ativos fixos em longo prazo.  

2. INTRODUÇÃO 

A cidade é um assunto que engloba diferentes disciplinas, como mudanças 

climáticas, justiça social e desenvolvimento econômico e cultural. Portanto sem foco 

e estrutura que oriente as formas como pensamos sobre a cidade, ela pode acabar 

se tornando um assunto sobre nada.  

De acordo com Miana (2010), a ação humana, por meio do processo de 

urbanização, atinge o clima em todas as escalas, com resultados quase sempre 

negativos. Além do aumento da temperatura, a urbanização diminui a umidade, 

modifica a direção dos ventos, aumenta o índice de pluviosidade e altera a 

composição química da atmosfera. Com isto, é previsto, que o clima pode se tornar 

mais rigoroso, prejudicando o conforto térmico dos habitantes das cidades, além de 

ocasionar diversas catástrofes ambientais, como o surgimento de tempestades, 

ressacas, tufões, e outros problemas decorrentes também destas mudanças 

climáticas. 

Segundo Richard Rogers (2008) as cidades contemporâneas consomem três 

quartos de toda a energia do mundo e causam pelo menos três quartos da poluição 

global. Há estudos que mostram que para essa realidade mudar, as próprias cidades 

devem ser vistas como sistemas ecológicos e não como destruidoras dos sistemas 

ecológicos, essa atitude muda nosso pensamento no planejamento das cidades e no 
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gerenciamento do uso de seus recursos. Quando a união entre o natural e o 

produzido se completar, nossas construções aprenderão, se adaptarão, curarão a 

mesmas e evoluirão. Contudo, este é um poder com o qual ainda não chegamos a 

sonhar. (KEVIN KELLY, Apud Rogers & Gumuchdjian, 2008, p 66). 

A primeira ideia que se tem, quando se fala em desenvolvimento sustentável, 

é o meio ambiente. Porém a palavra sustentável não abrange apenas o conceito 

ambiental, segundo Edwards (2008), os três vértices do desenvolvimento 

sustentável são o social, o econômico e o ambiental. O vértice social abrange a 

economia, a formação, a comunidade, a equidade e o capital cultural. O vértice 

econômico abrange a tecnologia energética, as técnicas, o design, as novas 

tecnologias e o capital de conhecimento. Já a vértice ambiental abrange a saúde, a 

energia, a água, a futuridade e o capital de recursos.  Desenvolvimento sustentável, 

com todos esses vértices é uma meta, um produto, as quais através de boas ideias 

podem ser colocadas em prática, e este produto influenciará diretamente no meio 

ambiente, na economia e na sociedade. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral do trabalho é conhecer e entender o que significa o termo 

sustentabilidade na teoria e na pratica, como esse termo vem sendo aplicado no 

Brasil e em outros países, estudos de cidades com desenvolvimento sustentável, 

analise das às fontes de energia renováveis existentes, analise a matriz energética 

brasileira, analise do conforto ambiental das cidades brasileiras, analise do 

desenvolvimento urbano das cidades brasileiras. 

4. METODOLOGIA 

 A metodologia aplicada a essa pesquisa consiste em abordar conceitos de 

sustentabilidade urbana e analisar exemplos de cidades onde a sustentabilidade é a 

partida para o urbanismo, e cidades onde à falta de preocupação com a 

sustentabilidade prejudica a vida nas cidades. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Cidade Cinza: crise na habitação e o surgimento das favelas 

Vivemos na era da cidade, segundo Rogers (2008), por todo o mundo, há 

uma migração rural da população para as grandes cidades, essas cidades 

possuem uma saturação de pessoas, então, a população mais pobre passa a 

habitar as zonas de periferia, nesses locais, a existência humana pode chegar a 

níveis degradantes. Para Diamond (2007) não são apenas os novos habitantes das 

grandes cidades que estão insatisfeitos com a realidade, as pessoas que já 

habitavam as cidades e mesmo aquelas que hoje habitam os melhores locais da 

cidade, também estão cada vez mais preocupadas com esse rápido e 

desorganizado crescimento. Consequentemente, além desses problemas urbanos 

citados, este crescimento gera uma série de problemas sociais, pois sofre 

preconceito e privações de toda ordem.  

“Favela, semifavela e superfavela... a isso chegou à evolução das cidades” 

(PATRICKI GEDDES, Apud, Davis, 2008, P 9). Segundo Davis (2008) a definição 

clássica de favela1, adotada oficialmente pela ONU, é caracterizada por excesso de 

população, habitações pobres ou informais, acesso inadequado à água potável e 

condições sanitárias e insegurança da posse da moradia. 

5.2.  SUSTENTABILIDADE: Por uma Lógica Urbana Diferente 

A primeira e mais óbvia observação a respeito das cidades é que 
elas são como organismos, absorvem recursos e emitem resíduos. 
Como outros animais, a espécie humana aprende a adaptar-se a 
novos ambientes. Todas as sociedades urbanas anteriores se 
desintegraram várias são as razões imediatas para esses 
desaparecimentos, porém todas estão sujeitas a três variáveis: 
população, meio ambiente e recursos naturais. (Rogers & 
Gumuchdjian, 2008. P II). 
 

Segundo Koolhaas (2001), no ano de 1.900 10% da população viviam nas 

cidades, já no ano de 2.000 essa população cresceu para 50%. A estimativa para 

                                                 
1
  Segundo Nabil Bonduki, em ‘Origens da Habitação Social no Brasil’, entende-se por favela: Trinômio 

loteamento periférico, casa própria e autoconstrução.  Muitos são os nomes usados para designar essa forma de 

construção: casas domingueiras, casas de periferias, casa próprias autoconstruidas, casas de mutirão. A 

característica básica, porém, é serem edificadas sob gerencia direta de seu proprietário e morador: este adquire 

ou ocupa o terreno; traça, sem apoio técnico, um esquema de construção; viabiliza a obtenção dos materiais; 

agencia a mão-de-obra, gratuita e/ou remunerada informalmente; e em seguida erque a casa. (Bonduki, N. 

Origens da Habitação Social no Brasil. São Paulo: Estação Liberdade. 1999 P. 281). Segundo James Hardy 

Vaux (Apud,  Davis, M. Planeta Favela. São Paulo: Boitempo. 2008. P 32), slum palavra inglesa que traduz 

favela, é sinônimo de racket, “esterionato” ou “comércio criminoso”. 
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2025 é que o numero de cidadãos urbanos chegue a cinco bilhões, destes, três 

quartos estarão nos países pobres, por definição, aqueles com menos recursos e 

menos capacidade de eliminar o lixo urbano de forma adequada, menos capacidade 

de distribuir água e energia, menos infraestrutura para abrigar pessoas.  

Para Rogers (2008), as cidades estão produzindo uma instabilidade social 

desastrosa e levando a um declínio ambiental adicional. Apesar do aumento global 

da riqueza, que ultrapassa em muito o aumento da população, cresce o grau de 

pobreza e o numero de pobres no mundo. As cidades consomem três quartos de 

toda a energia do mundo e causam pelo menos três quartos da poluição global. As 

cidades são o centro da produção e do consumo da maior parte dos bens industriais 

e acabam se transformando em parasitas da paisagem, em enormes organismos 

drenando o mundo para seu sustento e energia: inexoráveis consumidores e 

causadores de poluição. 

Segundo Rogers (2008), a sobrevivência da sociedade sempre dependeu da 

manutenção do equilíbrio entre as variáveis de população, de recursos naturais e de 

meio ambiente. O desleixo para com este princípio foi desastroso e as 

consequências, fatais para antigas civilizações. Para Diamond (2007) os povos da 

antiguidade não eram maus administradores, ignorantes que merecessem ser 

exterminados ou espoliados, nem ambientalistas conscientes que resolviam 

problemas que não podemos resolver hoje em dia. Eram pessoas como nós, 

enfrentando problemas muito semelhantes aos que encaramos hoje. Tendiam ao 

sucesso ou ao fracasso, dependendo de circunstâncias similares aquelas que 

atualmente nos fazem tender ao sucesso ou ao fracasso. Portanto, vale, em 

algumas situações, recorrer ao passado, quem sabe assim podemos ir em direção 

ao sucesso, ou ao menos, ir em direção contrária ao fracasso. 

A verdade é que para nós, há apenas duas fontes primárias 
disponíveis de riqueza: o que obtemos da terra e o que obtemos de 
nossa imaginação criativa. A menos que comecemos a depender 
menos da primeira e muito da segunda, não se pode pensar que 
possamos sustentar o crescimento da população mundial com algo 
próximo a um padrão de vida decente, civilizando e amplamente 
equitativo. (DAVID Puttnam, Apud Rogers & Gumuchdjian, 2008, P 
147)  

 

Para a maior sustentabilidade das cidades os atuais processos lineares de 

produção, causadores de poluição, e de consumo devem ser substituídos por 

aqueles que objetivem um sistema circular de uso e reuso. Estes processos 
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aumentam a eficiência global do núcleo urbano e reduzem o impacto no meio 

ambiente. Rogers (2001) argumenta que “a solução está na busca de um 

metabolismo circular nas cidades, onde o consumo é reduzido pela implementação 

de eficiência e onde a reutilização de recursos é maximizada.” Para isso é preciso 

reciclar materiais, reduzir a geração de resíduos sólidos, conservar os recursos 

naturais não renováveis e investir no consumo dos renováveis. 

 

         

Figura 01: Metabolismo linear  

Fonte: ROGERS, 2001  

       Figura 02: Metabolismo circular  

Fonte: ROGERS, 2001  

5.3.  PRINCIPAIS RECURSOS PARA UMA CIDADE SUSTENTÁVEL 

Água, fundamental à vida. 

O aumento do índice pluviométrico ocasiona uma alteração do nível do mar, 

que vem subindo algo em torno de 1,5 a 2,0 milímetros por ano. Este problema se 

agrava com o derretimento das calotas polares, intensificando o aumento do nível do 

mar, podendo chegar até meio metro antes do fim do século defende Rogers (2001). 

Além do impacto causado ao clima, o desenvolvimento das cidades vem 

acompanhado de diversos outros problemas ambientais, decorrentes em maior ou 

menor grau do crescimento urbano e do aumento da população mundial. O mais 

evidente é a transformação do solo natural em solo urbano. Isto pode causar uma 

degradação e contaminação dos solos, sobretudo em zonas industriais. De acordo 

com os dados ambientais das Nações Unidas de 1993 e 1994, 17% dos solos em 

todo o mundo foram atingidos desde 1945. 

Essa transformação do solo também prejudica o ciclo natural da água, que é 

interrompido pela sua impermeabilização, aumentando o escoamento e a velocidade 

da água superficial. Além disto, pode ocasionar a poluição e o assoreamento dos 

rios e lagos, causados pelo transporte de detritos lançados nas ruas. 

Consequentemente implica, entre outros problemas, na redução da disponibilidade 
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de água, que se agrava com o aumento da demanda causado pelo processo de 

urbanização e adensamento urbano. 

Segundo Andrade apud Miana (2010), a devastação ambiental ocorrida ao 

longo do século passado, bem como a contaminação e o uso indiscriminado desse 

recurso natural, provocaram a redução considerável dos mananciais. 

O recurso água é difícil de esgotar, porém o acesso à água potável é 

dramático em muitas ocasiões. A escassez de água potável é um dos mais graves 

indicadores dos impactos da atividade humana sobre os recursos naturais. A 

demanda mundial por água duplica a cada 20 anos, e é maior do que o crescimento 

da oferta de água potável. Além disso, as cidades têm que buscar seus recursos 

hídricos em locais cada vez mais distantes. Atualmente, um terço da população 

mundial sofre com a carência de água e dois terços da população terão dificuldades 

em obter água no ano 2025. 

Segundo Trigueiro (2012), nenhum outro país do mundo possui tanta água 

quanto o Brasil, somos uma nação generosamente irrigada por 12 mil rios e córregos 

e que detém, na bacia do rio Amazonas, a maior concentração de água doce do 

planeta. Porém, mesmo à agua sendo abundante da região norte do Brasil, a 

mesma vem se tornando rapidamente escassa no resto do país. 

O instituto brasileiro de geografia e estatística (IBGE), sita que um dos 

maiores problemas do país é a falta de saneamento, sendo que nas cidades mais 

populosas do Brasil o esgoto é lançado aos rios, córregos e oceanos sem nenhum 

tratamento. Guido Gelli, apud Trigueiro (2012), responsável pelo Atlas de 

Saneamento Básico, revela, a partir de alguns mapas, que 60% do lixo produzido no 

país não recebem tratamento adequado, parte liquida desse lixo, o chorume, 

contamina os mananciais e as águas subterrâneas, 150 mil toneladas de agrotóxicos 

são pulverizadas, por ano, nas lavouras, o veneno que protege a plantação das 

pragas contamina rios e lagoas.  

 

Energia que abastece as cidades 

As cidades contemporâneas consomem três quartos de toda a energia do 

mundo, em menos de trinta anos, o consumo de energia aumentou 70%, de acordo 

com Kazazian (2005), O desenvolvimento econômico e social está diretamente 

ligado ao acesso à energia, mas atualmente o acesso à energia é sinônimo de 

poluição e aquecimento global. De acordo com Vidal (1987), na natureza, a 
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quantidade de energia é constante, isto é a energia não se cria nem se destrói 

apenas se transforma. Ela pode se apresentar em diversas formas: como energia 

mecânica, elétrica, magnética, calorífica, nuclear, gravitacional e etc. 

A principal fonte de energia utilizada no mundo é a energia fóssil. Segundo 

Benévolo (2003), as energias fósseis, ou seja, o petróleo, o gás e o carvão 

aumentaram à produção na revolução industrial na Inglaterra, com a criação de 

maquinas mais potentes, foi necessário criar a energia que iria colocá-las para 

funcionar. Essas representam hoje 90% do consumo energético mundial, seu tempo 

de regeneração é tão longo que são chamadas energias não renováveis, por conta 

do fácil esgotamento de suas reservas esses contribuem a emissão de gases do 

efeito estufa. Segundo Edward (2005), uma vez consumido o último barril de 

petróleo, o clima mundial poderá demorar um século pra se estabilizar. O aumento 

gradativo da temperatura indica que o clima mundial poderá ser 4 ºC a 5 ºC mais 

quente no final da era dos combustíveis fósseis.   

O sistema energético brasileiro, para Marins (2010), composto por todos os 

seus subsistemas de extração e aproveitamento de combustíveis de origem fóssil - 

petróleo e derivados, gás natural, carvão mineral, entre outros - ou de biomassa, 

além da energia hidráulica, é responsável atualmente pelo provimento anual de 190 

milhões de toneladas TEP (Toneladas Equivalentes de Petróleo). A energia 

proveniente do petróleo e derivados é essencialmente utilizada nos sistemas de 

transportes, ao passo que a energia hidráulica é à base da produção elétrica 

nacional, fortemente dirigida ao uso em edificações. A posição de destaque da 

biomassa (cerca de 30%) é devida, em grande parte, ao uso ainda corrente da lenha 

para cocção, sobretudo em áreas isoladas em que o gás liquefeito de petróleo (GLP) 

e a energia elétrica são escassos ou indisponíveis. 

Quanto aos sistemas baseados em carvão mineral, energia hidráulica e 

nuclear, o contexto brasileiro é bastante diferenciado não apenas da média mundial, 

mas da maioria das matrizes dos outros países. Existe uma predominância do uso 

de hidrelétricas para geração de eletricidade no Brasil, enquanto que no caso de 

outros países a energia térmica, principalmente com base no uso de combustíveis 

fósseis, é mais largamente utilizada. 



P á g i n a  | 8 

 

 

5.4. TRANSPORTE QUE MOVE AS CIDADES 

De acordo Marins (2010), o planejamento energético urbano pode ser inserido 

em ações integradas e multidimensionais do planejamento local, notadamente da 

estrutura urbana, de sistemas de transporte e do projeto de edificações. Essas 

dimensões, assim como a forma como a energia é disponibilizada e utilizada, são 

interdependentes. Por exemplo, a estrutura urbana de uma área impacta na rede de 

transportes urbanos e na disponibilidade de energia solar para os edifícios e, 

consequentemente, na forma como os mesmos utilizam a energia. Por outro lado, o 

zoneamento e a densidade urbana de uma região também influem no 

dimensionamento dos sistemas de transportes e na sua operação, bem como nas 

condições de luz e ventos para os edifícios, gerando efeito no consumo de energia. 

O sistema de transporte é o segundo maior setor consumidor de energia no 

Brasil, somente sendo superado pelo setor industrial. O modo rodoviário predomina 

sobre os demais e se baseia fundamentalmente em combustíveis fósseis, se 

opondo, nesse sentido, com a matriz elétrica, amplamente renovável, defende 

Marins (2010).  

O padrão de mobilidade centrado no transporte motorizado individual mostra-

se insustentável, a resposta tradicional aos problemas de congestionamento, por 

meio do aumento da capacidade viária, estimula o uso do carro e gera novos 

congestionamentos, alimentando um ciclo vicioso responsável pela degradação da 

qualidade do ar, aquecimento global e comprometimento da qualidade de vida nas 

cidades como aumento significativo nos níveis de ruídos, perda de tempo e 

degradação do espaço público. 

6. RESULTADOS 

A densidade é um fator chave da sustentabilidade, que ligada ao modelo de 

ocupação e organização da cidade tem consequências diretas sobre: o uso eficiente 

do transporte público e da infraestrutura em geral; a congestão e a complexidade 

urbana; a ocupação do solo; o consumo de recursos naturais, água e energia, a 

geração de resíduos sólidos; a contaminação da água, do ar e do solo; a 

porcentagem de área permeável; ao clima urbano, a permeabilidade ao vento; o 

ruído urbano; o acesso ao sol e a disponibilidade de luz natural. Em geral, altas 

densidades contribuem para o aumento da temperatura do ar e a diminuição da 

umidade relativa do ar decorrente, principalmente, da substituição da cobertura 
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vegetal pelos volumes edificados e pelas vias de circulação, interferindo no albedo 

(refletância) das superfícies urbanas e no processo de evaporação. 

As elevadas temperaturas das superfícies pavimentadas provocam um 

aumento da temperatura do ar e de outras superfícies do entorno, que se agravam 

quando a forma urbana não favorece a dissipação do calor através das trocas 

térmicas por ondas longas com o fundo de céu e por meio da ventilação natural. 

O adensamento construtivo interfere na permeabilidade ao vento, modificando 

sua velocidade e direção, o que pode, entre outras consequências, dificultar a 

dispersão de poluentes. Essas alterações no microclima urbano afetam o conforto 

térmico nos espaços externos, o consumo de energia elétrica das edificações e 

podem causar ou intensificar o fenômeno ilha de calor. 

A redução e reutilização de resíduos sólidos urbanos devem ser feitos em 

todas as escalas, incluindo resíduo doméstico a de demolições. A elaboração da 

valorização de um ambiental do solo circundante, como controle da expansão 

urbana, como redutor da pegada ecológica e como espaço de conexão da cidade 

com seu exterior. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos novos conceitos de cidade, a tendência é a urbanização estar cada vez 

mais ligada com a sustentabilidade, onde acima de tudo, Rogers (2008) diz que a 

nova cidade deve ser sinônima de qualidade de vida. Projetar de forma sustentável 

também envolve a criação de espaços saudáveis, viáveis economicamente e 

sensível às necessidades sociais significa respeitar os sistemas naturais e aprender 

por meio dos processos econômicos. 

 O conceito de cidade sustentável reconhece que a cidade precisa atender 

aos nossos objetivos sociais, ambientais, políticos e culturais, bem como aos 

objetivos econômicos e físicos. A cidade sustentável é uma cidade de muitas 

facetas: 

- Uma cidade justa, onde justiça, alimentação, abrigo, educação, 
saúde e esperança sejam distribuídos de forma justa e onde todas as 
pessoas participem da administração; 
- Uma cidade bonita, onde arte, arquitetura e paisagem incendeiem a 
imaginação e toquem o espírito; 
- Uma cidade criativa, onde uma visão aberta e a experimentação 
mobilizem todo o seu potencial de recursos humanos e permitam 
uma rápida resposta à mudança;  
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- Uma cidade ecológica, que minimize seu impacto no meio 
ambiente, onde a paisagem e a área construída estejam equilibradas 
e onde os edifícios e a infraestrutura sejam seguros e eficientes em 
termos de recursos; 
- Uma cidade frágil, onde o âmbito público encoraje a comunidade à 
mobilidade, e onde a informação seja trocada tanto pessoalmente 
quanto eletronicamente; 
- Uma cidade compacta e policêntrica que proteja a área rural 
concentrem e integrem comunidades nos bairros, e maximize a 
proximidade;  
- Uma cidade diversificada, onde uma ampla gama de atividades 
diferentes gere vitalidade, inspiração e acalentem uma vida pública 
essencial.  (Rogers & Gumuchdjian, 2008, P 167).  
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