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“ É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta; 

 e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu.” 

Lucas 13:19



Resumo 

 

Sabendo que, em 2007, a população urbana mundial, ultrapassou a rural, e em 2030, dois 

terços da população urbana, viverá nos centros urbanos (UN-HABITAT, 2011). Os problemas 

gerados, pelo crescimento acelerados das cidades, são a falha no planeamento das mesmas, 

acrescido pela falta de consciência ambiental, a afetar de forma negativa os serviços básicos, 

que são água, esgotos e lixo. Agravando assim, os problemas ambientais, que partem de 

dentro da cidade e refletem-se no mundo. 

 

 

Esta dissertação exprime um trabalho de investigação, sobre ecologia urbana, com base em 

um Caso de Estudo, Projecto Alytes, Coimbra, que consiste na compatibilização das obras de 

recuperação do parque do campo de futebol Santa Cruz, com uma população de sapos 

parteiros, numa zona densificada da cidade de Coimbra. Com uma revisão literária sobre 

desenvolvimento sustentável. A fim de dar resposta ao seguinte problema de investigação: 

´´De que forma se pode mitigar os problemas ambientais que destroem os ecossistemas 

urbanos e reabilitar habitats naturais na cidade?``. Esta dissertação tem como foco a questão 

do Desenvolvimento Urbano Sustentável, nomeadamente em Ecologia Urbana, de forma a 

cruzar teoria, com a prática. Referente a Ecologia Urbana (Alberti 2008, Adams 2001, Girardet 

2004, Saskia Sassen 2009, Rodrigues 2006 e Rebele 1994), e Ecossistemas Urbanos (Rees 

1997, Fadigas 2010 e Santa-Rita 2009). 

 

O resultado esperado com a produção desta é conseguir demonstrar que, com a prática dos 

fundamentos da sustentabilidade, é possível obter a regeneração dos sistemas naturais no 

espaço urbano. E que essas ações, apesar de complexas, são facilmente alcançáveis através 

de uma abordagem integrada de forma holística. Buscando quebrar o desconhecimento, os 

receios e a falta de hábito, da aplicação de medidas sustentáveis, no planeamento do 

Desenvolvimento Urbano, tentando conscientizar/alertar aos cidadãos e aos agentes públicos e 

privados, sobre o fato dessas práticas serem vantajosas a curto, médio e a longo prazo. Os 

resultados desta investigação sugerem que a arquitetura, desde o seu início, tem como 

essência responder às necessidades de conforto e bem-estar dos seus utilizadores, em 

conformidade com a natureza de forma holística/integrada e resiliente.  

 

 

Palavras-chave:  Ecologia urbana; Ecossistemas urbanos; Desenvolvimento urbano 

sustentável; Ecocidade; Sustentabilidade. 



Abstract 

 

Knowing that, in 2007, the global urban population exceeded rural, in 2030, two thirds of the 

urban population, will live in cities (UN-HABITAT, 2011). And the problems generated by 

accelerated growth of cities, are the fault in the planning of the same, plus the lack of 

environmental awareness, affecting negatively the basic services, which are water, sewage and 

trash.  Worsening environmental problems, that departing from inside the city and are reflected 

in the word. 

 

This dissertation is a research paper on urban ecology, based on a case study, Project Alytes, 

Coimbra, which consists in making the restoration of the Park of Santa Cruz football camp, with 

a population of midwife toads, a densified area of the city of Coimbra.  And in a literary review 

on Sustainable Development.  In order to respond to the following research problem: “How can 

mitigate the environmental problems that destroy urban ecosystems and rehabilitate natural 

habitats in the city?”.   This dissertation focuses on the urban question of sustainable urban 

development, in particular in urban ecology in order to cross theory with practice.  For urban 

ecology ( Alberti 2008, Adams 2001, 2004 Girardet, Saskia Sassem 2009, Rodrigues 2006 and 

Rebele 1994), and Urban Ecosystems (Rees 1997, Fadigas 2010  and Santa-Rita 2009). 

 

The expected result with the production of this dissertation is to be able to demonstrate that, 

with the practice of the fundamentals of sustainability, it is possible to get the generation of 

natural systems in urban space.  And that these actions are complex but easily reachable in an 

integrated approach holistically.  Seeking to break the ignorance, the fears and the lack of habit 

sustainable measures in urban development planning, trying to raise awareness/alert citizens 

and public and private operators, about the fact these practices are advantageous in the short, 

medium and long term.  The results of this research suggest that architecture, since its 

inception, has as its essence meets the needs of comfort and well-being of its users, in 

accordance with the nature of holistic/integrated and resilient. 

 

 

 

 

Keywords: Urban Ecology, Urban Ecosystems, Sustainable urban development; Ecocity; 

Sustainability. 
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1. Introdução   

        

 A escolha do tema da tese foi baseada na devida importância de pesquisar sobre com quais 

meios podem-se incentivar e mitigar os problemas ambientais, causados pela urbanização das 

cidades, de forma sustentável. Com o auxílio de um caso de estudo, Projecto Alytes, que teve 

sucesso com a preservação do ecossistema local, que eram, e são, os sapos-parteiros. E 

devido a tal, ganhou o Prémio Nacional do Ambiente e Conservação e Primeiro Prémio na 

Categoria Ambiente Natural, pela Ford Motor Company (Environmental and Conservation 

Grants) (Currículo do Projecto Alytes, 2005). 

 

 

A problemática desta dissertação é a busca da resposta para a seguinte questão: ´´De que 

forma se pode mitigar os problemas ambientais que destroem os ecossistemas urbanos e 

reabilitar habitats naturais na cidade?``. Através da procura de formas sustentáveis para 

minimizar os problemas ambientais, citadinos, e o afastamento dos habitats espontâneos do 

centro da cidade, com a intenção de repor a dignidade aos meios urbanos, com a presença dos 

espaços naturais, antes presentes. E desta forma, colaborando com a qualidade de vida dos 

habitantes locais, e possibilitando a coexistência harmoniosa entre o homem e a natureza.  

 

 Para buscar as respostas do problema de investigação desta, recorri a revisão literária, de 

diversos autores, de diversas épocas. Somado a isto, o trabalho de campo, referente ao 

projecto Alytes, já acima mencionado, sendo um exemplo representativo de Ecologia Urbana, 

que envolverá visitas ao sítio, entrevistas com os intervenientes do projeto, e também, a 

pesquisa sobre a evolução do mesmo. Para em seguida, triangular as informações obtidas, 

com os resultados do trabalho de campo, e do estudo teórico.  

 

Esta é constituída por 6 capítulos. Em sequência da presente Introdução, segue-se o capítulo 

2, Contexto, que apresentará o Estado da Arte, onde é levantado o problema da investigação, 

e é feita a revisão literária, até a atualidade, sobre a literatura existente relativa ao 

Desenvolvimento Sustentável, na tentativa de reunir vários pontos de vista, social, económico, 

ambiental, físico, formal, político, etc.. Lembrando que a Ecologia Urbana é um dos aspetos do 

Desenvolvimento Urbano Sustentável. Esta compilação e revisão literária será o apoio para o 

capítulo posterior, que é o capítulo 3, Enquadramento Teórico, onde será abordado o conceito 

de Sustentabilidade, referente a sociedade, economia e ao meio ambiente. Sobre quando 

começamos a ter preocupações relativas a evolução dos problemas ambientais, sobre o que é 

paradigma ecológico relativamente aos temas: Ecocidades, Ecologia Urbana e 

Desenvolvimento Urbano Sustentável. Destacando o problema clássico, que é a dicotomia do 

urbanismo e a natureza. E como sequência, a abordagem de algumas técnicas sustentáveis 
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para diminuir as adversidades geradas pela urbanização. Distinguindo alguns impactos 

ambientais, suas consequências a médio e longo prazo. Acrescentando fatos relativos as 

entidades governamentais, que de algum modo incentivam a mitigação desses impactos. E 

racionalizando sobre de que forma a arquitetura e o urbanismo, de uma maneira planeada, 

pode ajudar na recuperação urbana. O capítulo 4, Metodologia, que tem como base uma 

análise qualitativa, apoiada no de caso de estudo, onde terá a explicação da estratégia e 

técnicas de investigação utilizadas, critério para a seleção do caso de estudo, mapeamento das 

informações, entrevistas e observações realizadas, bem como dados secundários analisados. 

No capítulo 5, terá a descrição do Caso de Estudo, a sua contextualização, sua cronologia, 

suas principais características, as dos sapos parteiros, e os resultados do Projeto Alytes, e 

como a dinâmica do seu desenvolvimento resultou num caso de referência sobre Ecologia 

Urbana. O capítulo 6, Resultados, apresenta e descreve os resultados e conclusões deste 

trabalho de investigação, convergindo a discussão teórica e a prática no terreno.  

 

 

A dissertação termina com a Bibliografia e os Anexos, que terá como conteúdo as transcrições 

das entrevistas aos biólogos, arquitetos e colaboradores do Projeto Alytes, assim como mapas, 

desenhos e fotografias. Apesar de a Sustentabilidade já ter sido discutida muito antes do termo 

“Desenvolvimento Sustentável” ser cunhado pela Comissão de Brundtland em 1987 

(Brundtland Commission 1987), a ambiguidade e as múltiplas interpretações impedem a boa 

implementação e desenvolvimento de práticas para a Sustentabilidade, o que levanta as 

seguintes questões: Qual o motivo das dificuldades de implantação dessas formas de ações? 

Pois a sustentabilidade precisa, para existir, que tanto os cidadãos, como o governo e as 

empresas particulares estejam unidos nessa causa. E de que forma realmente podemos fazer 

com que esses intervenientes tornem-se ativos? 
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2. Estado da Arte: Sustentabilidade, a Cidade e a N atureza. 

 

2.1. A Sustentabilidade/Desenvolvimento Sustentável  e o Ambiente Construído 

Atualmente os padrões de crescimento urbano demonstram a disjunção entre a natureza e o 

desenvolvimento das cidades, o que fez emergir a seguinte questão: “De que forma a 

arquitetura pode responder aos problemas relativos ao desenvolvimento urbano atual, de forma 

sustentável?” Sabendo que a arquitetura visa o bem-estar humano, e também pode visar o 

bem-estar da natureza, para que os dois possam coexistir em harmonia.  

 

Apesar do avanço da tecnologia, do crescente conhecimento adquirido, sobre a 

sustentabilidade, percebe-se que a aplicação de práticas, referentes ao tema, é de difícil 

assimilação pelas políticas e atividades que visam o bem comum. Neste momento nos 

deparamos com uma avalanche constante de conhecimento, porém com pouca utilização. Por 

que na prática as coisas são tão errantes, e continuamos a não aprender com os nossos erros? 

É provável que esta situação tenha origem na ausência, ou na ineficiência de articulação entre 

a produção e a aplicação de conhecimento, ou na incapacidade, ou na inércia, ou na 

acomodação, dos intervenientes, o que dificulta a evolução do emprego deste conhecimento 

adquirido com o passar dos anos. Ou seja, apesar da palavra sustentabilidade ser, 

relativamente recente, sua origem é antiga e intimamente ligada com as preocupações da 

relação entre a humanidade, a natureza e o seu equilíbrio.   

 

2.2. Sustentabilidade: Evolução do Debate 

A definição oficial, que utilizamos hoje, sobre Desenvolvimento Sustentável, foi determinada no 

Relatório de Brundtland, (WCED, 1987), chamado “Nosso Futuro Comum”, que descreve: “O 

desenvolvimento que satisfaz as necessidades da geração presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades” (Relatório 

Brundtland, 1987, p.46). Este teve como base o princípio de que o ser humano deveria utilizar 

os recursos naturais de acordo com a capacidade de renovação desses recursos, para evitar o 

seu esgotamento, para não prejudicar as futuras gerações. Então, para uma utilização 

sustentável dos recursos, é fundamental que cada indivíduo seja um consumidor responsável. 

Essa definição deu enfoque pela primeira vez à compatibilização do Desenvolvimento 

Económico, Desenvolvimento Social e a conservação da natureza. E depois surgiram outras 

abordagens sobre o tema, como por exemplo com o autor William Adams (Adams, 2001), que 

questiona o entendimento estabelecido relativos aos problemas ambientais e o 

desenvolvimento, expondo visões ecocêntricas e antropocêntricas da sustentabilidade e diz 

que uma visão coesa de sustentabilidade devem estar fundidas, na mesma visão, de forma a 
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dar resposta aos problemas ambientais e do desenvolvimento da sociedade humana, 

reduzindo níveis de pobreza e desigualdade.  

 

No contexto da investigação desenvolvida sobre Sustentabilidade e Desenvolvimento Urbano 

Sustentável, encontra-se uma vasta gama de publicações, entre livros, revistas, jornais, etc.. A 

partir dos anos de 1970, o discurso desenvolvimentista, baseado na sustentabilidade, ganhou 

espaço através de uma crise, que embora tivesse maior visibilidade económica, era também 

social, ambiental e ético-cultural. Na sequência, com a Conferência de Estocolmo, em 1972, 

recomendou a realização de discussões intergovernamentais sobre educação ambiental como 

processo decisivo na busca por uma reorientação dos padrões de produção e consumo. A 

partir deste momento, houveram várias conferências e cimeiras internacionais (TABELA 1), até 

a atualidade. Todas com um traço comum, que é a preocupação com a redução dos consumos 

energéticos, utilização de energias renováveis e uma atitude pública consciente das questões e 

dos problemas que o meio ambiente envolve, tendo presente a perspetiva de futuro. 

 

Um outro momento com grande importância, foi em 1992, no Rio de Janeiro, a realização da 

Cimeira da Terra, ou ECO-92, também patrocinada pela Comissão das Nações Unidas para o 

Ambiente e Desenvolvimento, que resultou na publicação da Agenda 21, que foi o passo 

prático mais marcante até os dias de hoje, com um perfil mais claro quanto ao 

Desenvolvimento Sustentável, pois influencia de forma pontual, de modo que cada lugar tem a 

sua própria Agenda 21, e orienta a gestão ambiental das cidades. Foram realizadas outras 

Cimeiras, sempre a destacar a necessidade da gestão racional dos recursos naturais e a 

defesa do meio ambiente para o futuro. E ainda o Protocolo de Kyoto, em 1996, que foi um 

acordo assinado pela maioria das autoridades Mundiais, que consiste na proposta de redução 

dos níveis de Efeito Estufa entre 2008 e 2012 para os de 1990, ou seja, uma redução de 

emissão de gases poluentes para a atmosfera, e com isso dar prioridade a ações de redução 

no consumo de energia e a substituição de energias fósseis por energias renováveis, que são 

as geradas através dos recursos naturais. Como por exemplo a energia eólica, a solar e a 

geotérmica, entre outras. 
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TABELA 1: RESUMO DAS PRINCIPAIS CONFERÊNCIAS REFERENTES AO MEIO 

AMBIENTE 

    

  Chamou a atenção para o fato de que a ação humana estava a causar  
Estocolmo, 

1972 
degradação da natureza e criando severos riscos para o bem estar e para a  

  própria sobrevivência da humanidade. 

    

    

  Examinou a situação ambiental desde 1972; estabeleceu mecanismos de  

ECO-92 tecnologias não-poluentes aos países subdesenvolvidos; examinou  

  estratégias para incorporar critérios ambientais ao desenvolvimento;  

  reavaliou o sistema de organização da ONU, e criou a Agenda 21. 

    

    

Conferência  Resultou no Protocolo de Kyoto, que estabeleceu aos países 

sobre as  industrializados a redução das emissões de dióxido de carbono e outros 

Mudanças  gases do efeito estufa e impõe uma meta de redução desses gases na 
Climáticas, 

1997 
atmosfera. Mas só entrou em vigor em 2004. 

    

    

Encontro de  Elaborou uma declaração que aborda sobre a conscientização e  

Johannesburg, compromisso com as questões sociais e ambientais; reconhecendo a  

2002 erradicação da pobreza como um aspeto primordial. 

    

    

Convenção do  (COP-15) Com a finalidade resolver os problemas de redução de gases  

Clima de  de efeito estufa na atmosfera. Mas não houve avanços nas propostas 

Copenhague,  ambientais,  traçadas em Kyoto. 

2009   

    

Rio + 5, Ocorreu em NY, para analisar os resultados dos acordos da Rio-92, 

1997 e teve como resultado a "Declaração de Compromisso", onde reafirmam 

  o compromisso com os objetivos acordados na ECO-92. 

    

    

Rio + 10, Na África do Sul, e teve como premissa avaliar as metas da Agenda 21. 

2002   

    

    

Rio + 20, Teve um caracter de urgência; resultou no texto: "O futuro que queremos" 

2012 e também redefiniu as  ideias e recriou as direções do Desenvolvimento 

   Sustentável nas próximas décadas.  
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Referente aos desafios apresentados à nossa civilização pela dinâmica e complexidade do 

crescimento e expansão das cidades, o esgotamento do modelo convencional de administração 

urbana e o caos resultante da inércia dos políticos e administradores tradicionais, ressalta a 

carência de novos projetos urbanos, fundamentados com a participação democrática e 

transparência dos atos administrativos do governo, para que assim, essa haja marcas de 

sustentabilidade e consequentemente, contribuindo para a construção de um novo paradigma 

de planeamento urbano e de uma cultura político-administrativa participativa, incluindo a 

questão sobre a relevância da educação ambiental. 

 

 

2.3. Revisão Literária 

A revisão literária sugere que a arquitetura e a Sustentabilidade centram-se nos mesmos 

fatores, porém de forma inversa. Atualmente com os padrões de crescimento urbano, 

demonstra a disjunção entre a natureza e o modelo social, político e económico. Com essa 

dissertação, baseando-me em pesquisas recentes, pretendo contribuir com a busca, e 

exposição, de métodos que facilitem, e promovam a aplicação dos conhecimentos, sobre a 

sustentabilidade no ambiente construído, adquiridos com base num caso de estudo, que é 

exemplificativo da compatibilização da renovação arquitetónica e consolidação urbana 

conseguidos através de equipas de trabalho multidisciplinares que vêm a proximidade entre a 

natureza e a humanidade na cidade como uma vantagem acrescida em vez de obstáculo. O 

conhecimento que o Desenvolvimento Sustentável traz implicações múltiplas e complexas que 

vão para além do alcance desta dissertação. No entanto, a análise crítica do Projeto Alytes à 

luz da Ecologia Urbana contribui na discussão da Sustentabilidade Ambiental das Cidades. 
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3. Enquadramento Teórico: O Caminho da Sustentabili dade. 

 

3.1. Origem do Termo Sustentabilidade 

Sustentabilidade, muitas vezes esse termo parece ser bastante atual, mas ainda é uma 

espécie de mito a ser desvendado. Porém, quando pesquisa-se a data da origem e do seu 

conceito, descobre-se, no Relatório de Brundtland (Nosso Futuro Comum), em 1987. Porém 

apenas o conceito foi definido nesta data, seus princípios começaram a ser abordados muito 

antes, desde a Revolução Industrial e o início do crescimento do modelo capitalista, descrito de 

seguida. Quando falamos sobre Sustentabilidade, inicialmente pensamos nas questões 

ambientais, porém conforme o conhecimento é aprofundado, é percetível, que a 

sustentabilidade vai além. Ela exige mais do que pequenas atitudes referentes ao ambiente 

natural, pois engloba outros interesses que influenciam na maneira de agir do ser humano, de 

modo sustentável, ou seja, o Desenvolvimento Sustentável está diretamente ligado ao 

Desenvolvimento Económico, Social e Cultural. A palavra desenvolvimento, aqui, tem o 

significado do progresso natural que as realidades do mundo sofrem, ou seja, o 

desenvolvimento não tem como ser freado, pois trata-se de um processo natural (Sassen, 

2009). Portanto, o enquadramento teórico articulará sobre as várias faces da Sustentabilidade. 

 

3.2. Início da Urbanização e suas Consequências 

Por volta de 1870, houveram importantes mudanças nas indústrias, e o petróleo começou a ser 

cada vez mais utilizado, e também aumentou a emigração da população do campo para as 

cidades, originando assim, problemas urbanos e sociais, como por exemplo o surgimento dos 

primeiros bairros de lata do mundo (fig.01); a exploração infantil; e a exploração da mão-de-

obra feminina, quando as mulheres trabalham mais horas e recebiam menos que os homens. 

Também foi a altura das primeiras reivindicações e criação de sindicatos, etc.. É depois da 

primeira Guerra Mundial (1914-1918) que houve a criação de um conjunto de bases visando 

um desenvolvimento organizado das cidades, a par com os problemas da industrialização, a 

necessidade de assegurar condições de salubridade nos centros urbanos.  
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Figura 01: Bairros de lata em Lisboa, décadas de 60/70. 

Fonte: http://reguengo.hautetfort.com/archive/2006/05/21/bairros-da-lata-de-lisboa-decada-60-70.html 

 

 

Em contraste com a caça e a agricultura, a industrialização não pode ser estaticamente 

sustentável, uma vez que constantemente esgota as reservas disponíveis de proteção 

ambiental dos recursos, especialmente aqueles não-renováveis. Somente com a dinâmica da 

sustentabilidade é possível manter as novas reservas, que forem descobertas, através do 

conhecimento acumulado, para evitar seu declínio. No entanto, o progresso industrial tomou 

um rumo bastante diferente ao longo dos últimos 150 anos, ou mais. A inovação técnica tem 

sido incentivada por si própria, bem como para aliviar a restrições de recursos. No século 18, 

no entanto, o industrialismo alterou pressões evolutivas. Inicialmente a vasta expansão do 

comércio intercontinental, iniciado pela Europa, a importação de recursos naturais e 

exportações de manufaturados para suas colónias, criou uma economia global, com grandes 

desigualdades (Pezzey, 1992). Destacando que os recursos da Terra, que podem ser definidos 

como "renováveis" ou "não renováveis". Os renováveis, podem ser recolhidos com frequência, 

enquanto as condições adequadas de reprodução existirem. Os não renováveis, se 

reconstroem muito lentamente, como por exemplo o petróleo. A redução da camada de ozono 

é um exemplo de como as condições da maioria dos recursos renováveis podem ser 

drasticamente alteradas. Muitos destes recursos encontram-se seriamente limitados. No 

entanto, já é sabido que muitos deles irão esgotar-se em um futuro próximo (BERGE, 2009). 

 

3.2.1. Paradigma Urbano Modernista 

Para Leonardo Benévolo (1993), o urbanismo moderno está ligado à corrente de pensamento 

dos anos 20, que não surgiu contemporaneamente aos processos culturais, técnicos e sociais 

que lhe deram origem, mas sim em fase posterior, quando os efeitos das transformações 

económicas tornaram-se evidentes e motivo da origem de conflitos. Na origem das teorias do 
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urbanismo a premissa ambiente era considerada importante para o equilíbrio da qualidade de 

vida do homem (Howard, 1903). No entanto essa mesma corrente teórica perdeu relevância no 

planeamento urbano face ao quadro económico da sociedade. Le Courbusier, 1922, com seu 

livro "Vers une architecture ét. Plan por une ville contemporaine", foi defensor do "Espírito 

Novo" no qual, apontava com o seu método a conceção de um urbanismo que desse origem a 

casas individuais e de habitação coletiva de modo que, se obtivesse uma libertação do solo 

permitindo a entrada da vegetação na cidade. Porém esse plano não considerava a história do 

local e nem as pré-existências morfológicas das cidades. (Amado, 2005) 

 

Assim surgiu como resposta, o plano de construção de cidades de raiz, com densidades 

reduzidas e com maior ligação entre os espaços verdes "urbanos" e o campo, denominadas 

"cidades jardim" e " cidades satélites". Face ao grande crescimento urbano e as preocupações 

ligadas à falta de qualidade de vida das populações, surgir o urbanismo planificado, como por 

exemplo o plano de Paris (fig.02) desenvolvido por Henri Prost, em 1934, que conservava a 

imagem da cidade com grande composição formal, definindo os usos do solo em urbanos, 

industria, lazer e naturais, mas sem muita atenção a circulação do automóvel e ao controlo de 

pressão sobre os centros. Daí surgiu um planeamento mais apoiado na divisão de lotes com 

crescentes problemas de mobilidade de conflito de tráfego automóvel (Amado, 2005). Foi 

depois da 2ª Grande Guerra (1939-1945) que Le Corbusier, e outros criaram planos para criar 

uma nova forma de habitar nas cidades com qualidade – o planeamento foi indispensável para 

reconstruir a Europa devastada pela guerra (Choay, 1965). 
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Figura 02: Este plano é conhecido como Carte Générale de Prost, onde o núcleo urbano de Paris perde sua posição 
privilegiada cartográfica pela primeira vez, e a expansão da periferia, ganha destaque. As estradas vermelhas orientam 
os motoristas dentro e fora da capital, as zonas amarelas de não-desenvolvido, indicam onde novas casas serão 
construídas e as verdes são parques nas zonas menos industriais.  

Fonte: http://observatoiregrandparis.org/1965/10/13/schema-directeur-d%e2%80%99amenagement-et-
d%e2%80%99urbanisme-de-paris/ 

 

Na década de 70, com o pós-modernismo, interligando os movimentos filosóficos e estéticos 

em oposição ao período modernista. O urbanismo sofreu um retrocesso, pois voltou-se para as 

modelos em que a morfologia da cidade se apoia em quarteirões, praças e ruas, tudo com 

base num contínuo construído, com total abandono de pressupostos importantes como a 

orientação solar dos edifício e a livre implantação dos volumes no solo. E em outro processo de 

planeamento, desenvolvido por Ian McHarg (1969), foi introduzido pela primeira vez as 

preocupações ecológicas nas ações de planeamento. Este teve uma enorme importância para 

o desenvolvimento das futuras abordagens à temática do planeamento recentemente, como a 

interligação do conceito de desenvolvimento sustentável, ele antecipou alguns procedimentos, 

que demonstrou a importância da análise do impacto ambiental antes da execução de um 

projeto (Gomes, 2004). 
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3.3. Problemas Urbanos: Ambientais, Sociais e Econó micos  

 

A concentração, em centros urbanos, das infraestruturas, indústrias e resíduos dentro de uma 

área relativamente pequena, pode causar implicações ambientais, sociais e económicas, para 

o meio urbano, como o impacto das mudanças climáticas e outros. Por outro lado, a mesma 

concentração de pessoas, infraestruturas e atividades económicas, também significa 

economias em várias escalas, e a redução dos riscos de eventos meteorológicos extremos. 

Muitas cidades se desenvolveram sem relevar os riscos que as mudanças climáticas que 

induzem. Sendo que essas questões são discutidas desde o início século XIX, mas só surgiu 

como preocupação política durante os anos 1970 e 1980, quando cientistas através dos 

avanços tecnológicos mediram as concentrações atmosféricas de gases nocivos, que estavam 

em alta. Entre 1988 e 1990, os governos começaram a desempenhar um papel maior na 

definição da agenda da mudança climática, e o Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC) foi criado em 1988 para fornecer-lhes informações sobre tendências de 

aquecimento global através de avaliações periódicas científicas (UN-HABITAT, 2011). 

 

 

A investigação científica e muitos estudos práticos estão mostrando que a mudança climática 

global pode ser parcialmente atenuada se as cidades grandes do mundo reduzirem 

substancialmente seu impacto ambiental. Porém, só será alcançado através de transformações 

nas infraestruturas, especialmente nos transportes, pela utilização de energias renováveis nos 

seus edifícios, e com a modificação nos padrões de consumo das suas residências. Com 

destaque para o tempo que essas mudanças levarão para serem implementadas e mais o 

tempo para que os resultados sejam visíveis, levará algumas dezenas de anos (Hunt,2004). 

 

Herbert Girardet, com o seu livro “Creating Sustainable Cities”, publicado em 1999, no qual 

explicou que a partir do século XX, o mundo tornou-se mais urbano que rural, quando começou 

efetivamente a interferir sobre o futuro da biosfera e concluiu que não haverá mundo 

sustentável sem cidades sustentáveis, pois o crescimento económico está estreitamente ligado 

à urbanização. Com isso, nas últimas décadas, os impactos sobre o mundo natural 

aumentaram significativamente. As cidades ocupam apenas dois por cento da superfície 

terrestre, mas utilizam cerca de setenta e cinto por cento dos recursos mundiais e na mesma 

proporção, produzem lixo e consomem energia. Girardet colocou questões decisivas: Como os 

consumos podem ser reduzidos no processo destinado a garantir maior sustentabilidade? E 

poderão as cidades modernas reduzir o seu impacto na biosfera por processos de 

autorregulação e autolimitação? E responde: Sim, caso utilizassem eficientemente os recursos. 

Mas para isso ser viável, teríamos que garantir políticas adequadas e iniciativas populares. E o 

autor ainda dá destaque a seguinte frase: ´´ Se queremos criar um novo alicerce à vida urbana, 

temos que compreender a natureza histórica da cidade`` de Lewis Mumford (Mumford,1966). 
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O processo de urbanização está diretamente ligado as questões ambientais futuras. É claro 

que há processos mais intensos que outros, porém, qualquer que seja a intensidade, há 

sempre uma consequência diretamente ligada ao clima do local, a necessidade de 

abastecimento de água e alimentos, energia, entre outras. E também de grande relevância os 

resíduos, que são o resultado do atendimento das necessidades, e que cada dia tornam-se 

maiores. Desta forma a poluição e o desperdício também aumentam, proporcionalmente. O 

problema é quando o ecossistema entra em colapso por não conseguir acompanhar o ritmo da 

evolução do desenvolvimento. Cada região tem suas características de consumo e de geração 

de resíduos. Isso difere graças as diferentes políticas de governo, bases económicas e 

culturais. O abrandamento do desenvolvimento sem responsabilidade é essencial. E além 

dessa medida deve-se começar a planear as ações tomadas referentes ao crescimento 

urbano, principalmente, e sem deixar de pensar no meio rural, visando os resultados 

ambientais positivos, através da maior eficiência da utilização dos recursos naturais (Sassen, 

2009). 

 

Os efeitos da urbanização e as mudanças climáticas estão a convergir em caminhos perigosos 

que ameaçam seriamente o ambiente do mundo, a estabilidade económica e social. Os 

impactos das mudanças climáticas será particularmente grave em zonas costeiras, onde muitas 

das maiores cidades do mundo estão localizadas. Embora representem apenas 2% da área 

terrestre, comporta, aproximadamente, 13% da população urbana mundial. A mudança 

climática é o resultado das práticas diárias do homem, como a combustão de combustíveis 

fósseis e mudanças do uso do solo. A gama de efeitos inclui um aquecimento de água do mar, 

e a sua consequente expansão, o que tem causado algumas mudanças no planeta, como por 

exemplo o degelo recorde na Groelândia, em Julho de 2012 (fig.03). O que adiciona ainda mais 

água nos mares, acelerando o aumento do nível do mar que ameaça muitos centros urbanos 

do litoral. Ao mesmo tempo, que os mares cada vez mais quentes, juntamente com poluição 

antropogénica, ameaça também ecossistemas de recifes de coral ao redor do mundo, dando 

origem a novos riscos em áreas urbanas costeiras. Estas mudanças também ameaçam a 

saúde e a qualidade de vida de muitos moradores urbanos, entre outras ameaças. Ou seja os 

efeitos negativos, da má gestão dos recursos do planeta e a má utilização dos mesmos, são 

como uma bola de neve, pois prejudicam o ambiente natural, o ambiente construído e os seres 

vivos presentes neles (UN-HABITAT, 2011). 
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Figura 03: A imagem, divulgada pela Nasa (agência espacial americana), mostra o derretimento do gelo na 
Groenlândia. Na imagem, as áreas em rosa escuro foram classificadas como locais que já tiveram o gelo derretido, 
enquanto os locais em rosa claro podem passar por esse processo Nasa/Reuters. 

Fonte: http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/afp/2012/07/24/satelites-registram-degelo-recorde-na-
groenlandia.htm, 10.01.2013. 

 

O crescimento urbano necessita da ampliação ou da introdução de novas redes de transporte e 

de todas as infraestruturas, além da sua posterior conservação. A ocupação do solo, muitas 

vezes desnecessária, somada a diversificação das massas já estabilizadas, agrava os 

problemas sociais inerentes às periferias (Santa-Rita, 2009). A cada dia que passa, o mundo 

está a ficar mais urbano. Estima-se que em 2030, as regiões em desenvolvimento, terão mais 

pessoas a viverem em áreas urbanas que nas rurais. Porém as cidades podem ser locais onde 

há inclusão e participação da sociedade com os acontecimentos locais, mas também podem 

ser de exclusão e marginalização. O preconceito entra como uma barreira invisível, que agrava 

a fragmentação da sociedade, o que contribui para atrasar o progresso em direção às práticas 

sustentáveis e a inclusão social (UN-HABITAT, 2010). As populações rurais tornaram-se 

consumidoras de produtos produzidos na economia industrial. A condição rural evoluiu para um 

novo sistema de relações sociais, que já não lidam diretamente com a biodiversidade (Sassen, 

2009). Distinguindo que o acesso à educação é maior nas cidades do que nas áreas rurais. 

Essas desigualdades intensificam um sistema injusto que restringe o desenvolvimento físico e 

intelectual de milhões de jovens moradores urbanos, cujo futuro é negado ou ameaçado por 

falta de políticas justas de distribuição. A educação continua a ser um luxo para os pobres, 

principalmente em face das crises atuais (UN-HABITAT, 2010). 
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Nos países em desenvolvimento, o problema ambiental mais crítico é a escassez de água 

potável e saneamento em áreas urbanas com grandes populações. O recurso água, indiferente 

da sua proveniência, passa por diversos tratamentos para abastecer os domicílios, e 

dependendo, são bastantes dispendiosos e ainda assim, na maioria das vezes, essa água não 

torna-se adequada para beber, o que aumenta o custo de energia relativo as águas 

engarrafadas. E não só, os sistemas de esgotos também são um grande problema, pois 

quando não têm tratamento, são diretamente jogados em lagoas e rios, os poluindo, e 

agredindo os ecossistemas existentes nessas águas. Embora seja evidente que as cidades 

necessitam de sistemas de esgotos eficientes, precisamos ao invés de construir sistemas de 

eliminação, deveríamos construir instalações de reciclagem nas quais os detritos possam ser 

tratados para que o seu principal produto seja fertilizantes adequados a agricultura. Fazer 

esses nutrientes das cidades, regressarem para terra, é um aspeto essencial do 

Desenvolvimento Urbano Sustentável (Girardet, 1999). 

 

Mais do que qualquer outro fator individual, é a exigência de energia que define as cidades 

modernas, que têm características únicas e bem específicas em todas as suas atividades 

internas que dependem do uso habitual de combustíveis. Elas são o lar do homem, uma 

mistura sem precedentes de biologia e de tecnologia, que transcende seus antepassados 

biológicos. As cidades contemporâneas dependem de uma multiplicidade de abastecimentos 

provenientes do exterior, o que inclui recursos da superfície da terra, como por exemplo os 

alimentos, mas também recursos subterrâneos, como os combustíveis fósseis. A forma como 

esses recursos são utilizados através de transformação, combustão e eliminação, tem seus 

efeitos na biosfera (Sassen, 2009). 

 

A nível mundial, a utilização de combustíveis fósseis nos últimos cinquenta anos multiplicou-se 

cerca de cinco vezes (fig. 04). Os combustíveis fósseis fornecem cerca de oitenta e cinco por 

cento da energia comercial mundial. Compreender esse fato é decisivo para desenvolver 

estratégias de utilização sustentável de energia, em especial no contexto do aquecimento 

global. Reduzir o consumo urbano de energia poderia dar um importante contributo para 

resolver os problemas da poluição do ar a nível mundial. O grosso desse consumo de energia 

processa-se no interior das cidades, e muita dessa energia é utilizada para o transporte de 

pessoas e de mercadorias. Existem muitos exemplos de como a eficiência energética, 

combinada com sistemas de abastecimento eficazes, podem reduzir drasticamente a 

dependência energética das cidades. O desafio que se levanta aos governos nacionais e às 

autoridades no mundo desenvolvido é o de instalar novas políticas energéticas, especialmente 

para melhorar a eficiência energética urbana. Algumas das tecnologias disponíveis, combinam 

calor e energia, como os sistemas de aquecimento solar da água e os módulos fotovoltaicos. 

Esses módulos, actualmente são muito dispendiosos, custam cerca de oito vezes mais que a 
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energia convencional. É plausível que mesmo as grandes cidades, cuja génese começou por 

depender dos combustíveis fósseis, sejam capazes de fazer no futuro um uso significativo de 

energias renováveis para tornar seus sistemas energéticos mais sustentáveis (Girardet, 1999). 

 

 

Figura 04: Gráfico sobre o consumo de energias fósseis e outras, com projeção futura.  

Fonte: IEA 2005 

 

Girardet, verbaliza sobre, que hoje, os baixos custos de transporte baseados no uso de 

combustíveis fósseis ajuda a diminuir as distâncias. Processo que é facilitado, muitas vezes, 

por subsídios dos governos às infraestruturas. O alastramento urbano atual é sobretudo 

resultado do uso generalizado do automóvel. Desta forma foi garantido não só a expansão das 

cidades como o transporte das pessoas e o abastecimento de alimentos, etc.. E atualmente, o 

transporte aéreo contribui com o agravamento dessa situação. No entanto começa a 

compreender-se que, se aplicadas as medidas apropriadas, as cidades poderiam prosperar 

aliadas a uma drástica redução no consumo de recursos e de energia. Por exemplo, através da 

reciclagem dos resíduos, seria possível reduzir enormemente o uso urbano dos recursos, 

criando simultaneamente numerosos novos empregos. As cidades podem adotar novos 

materiais, novo planeamento, nova gestão de transportes e nova utilização do espaço urbano, 

traçando opções realistas, sobre essas mudanças, tendo em vista a realização da 

sustentabilidade ambiental e social, ligadas ao bem-estar humano. E Girardet, ainda realça que 

os impactos ambientais não se confinam ao território urbano.  

 

Ainda sobre os meios de transporte, Caminhar é o mais sustentável, dado que só demanda a 

energia humana e tem um impacto ambiental reduzido. Caminhar é silencioso, não polui o ar 

ou a água, não consome recursos naturais escassos, nem tem efeitos adversos na economia 
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das áreas urbanas e rurais. Para tal deve-se criar um ambiente agradável para os pedestres 

sentirem-se estimulados a utilizar as vias pedonais, que devem ser desenhadas de modo a 

maximizar a segurança com boa visibilidade, boa iluminação, à escala humana das 

necessidades dos caminhantes. Deverão ser implementadas atividades na rua, o que trarão a 

vigilância natural dos espaços. As estratégias de implementação destas vias passam pelo 

envolvimento das autoridades que gerem estes espaços. A pedonalização contribui fortemente 

para um desenvolvimento sustentável do espaço urbano, criando encontros e ligações entre as 

pessoas, as comunidades, o bem-estar físico, a segurança pessoal e a equidade (Gomes, 

2004). 

 

A urbanização em grande escala tornou-se inevitável. A própria densidade da vida humana nas 

grandes cidades oferece oportunidades de eficiência energética no aquecimento doméstico, no 

transporte e na prestação de serviços. Sistemas globais de gestão de resíduos e de tratamento 

de esgotos são mais facilmente organizados em zonas densamente habitadas. E existe a 

mesma oportunidade para o cultivo de alimentos. Por todo mundo, os governos centrais estão 

cada vez mais conscientes de que são realmente necessárias estratégias globais para 

transformar as cidades em sistemas sustentáveis. Sejam quais forem as opiniões, é necessário 

arrancar com iniciativas de Desenvolvimento Sustentável a partir das próprias necessidades 

dos citadinos, as quais incluem água e ar limpos, alimentos saudáveis e boa habitação, e ainda 

educação de qualidade, cuidados de saúde, emprego, segurança, igualdade de oportunidades 

e liberdade de expressão. E também ir ao encontro das necessidades dos jovens, dos idosos e 

dos deficientes. Todos os cidadãos deveriam estar aptos a satisfazer essas necessidades sem 

prejudicar e poluir o ambiente, a nível local e mundial (Girardet, 1999). 

 

Para além do diagnóstico, é vital compreender a relação entre o conhecimento científico sobre 

os problemas ecológicos urbanos e a formulação e implementação das políticas de 

salvaguarda do bem-estar das populações. A concentração de riqueza, de poder político, da 

capacidade militar no espaço civil ocidental, criou profundas assimetrias entre o Norte e o Sul, 

caracterizando o mundo contemporâneo. Mas não se deve pensar que os países não 

desenvolvidos são os que têm menores problemas do ponto de vista da agressão ambiental. 

Por exemplo em África, a catástrofe ecológica é a principal responsável pelo empobrecimento 

crescente da população e do aumento da desertificação (MACHADO e CRAVEIRO, 1993). 

 

Dentro das dificuldades causadas pela urbanização, os autores Starke, Göbel e Coldewey, do 

Departamento de Geologia Aplicada da Universidade de Muenster, realçaram as 

consequências da grande quantidade de superfícies impermeáveis em áreas urbanas, que são 

uma das razões que interferem negativamente nos recursos hídricos e no efeito de ilhas de 
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calor. A infiltração, assim como as taxas de evaporação da água de precipitação, são 

diminuídas. Isto leva a baixas taxas de recarga de águas subterrâneas, de altas taxas de 

escoamento de superfície. O resultado é um risco de inundação intensificado e um desconforto 

no clima da cidade. Uma solução é a utilização de pavimentos permeáveis, para facultar 

infiltração da água no solo e evitar a formação de ilhas de calor. Assim, a qualidade do clima 

nas cidades será melhorado (Quinto Congresso Internacional de Ecologia Urbana, 2010). 

 

Muitos dos maiores problemas mundiais, como aliás, dos sociais, só serão resolvidos através 

de novas formas de gerir as nossas cidades e conduzir a vida urbana, e por meio de uma forte 

participação pública na tomada de decisões e de sua materialização. As cidades são afinal 

centros de conhecimento, e hoje, isso significa também conhecimento do mundo e do nosso 

impacto nele. Reduzir os impactos urbanos tem igualmente a ver com a educação, a 

divulgação da informação e a participação, tanto como uso racional de energia. Precisamos 

implementar a visão das cidades como lugares de criatividade, de convivialidade e acima de 

tudo de vida enraizada. As cidades podem ser lugares onde existe beleza, com grandes 

espaços, edifícios públicos e igualmente lugares de vida comunitária. O futuro das cidades 

dependem decisivamente da utilização do conhecimento que possuem, e isso inclui o 

conhecimento ambiental. As cidades não podem pretender ser dirigidas pelo conhecimento 

sem cativarem o “saber-fazer”, que permite tornar mais belo o seu próprio ambiente interno 

para usufruto de todos e de reduzir o seu impacto no ambiente a nível mundial. Se decidirmos 

criar cidades sustentáveis, necessitamos criar o respetivo contexto cultural. É óbvio que 

necessitamos de uma revolução no desfecho dos problemas urbanos, como interesse das 

próprias cidades, bem como para reduzir seus impactos no mundo. Necessitamos de novas 

abordagens do planeamento e gestão urbanas e novas e fortes parcerias entre governos 

nacionais, autoridades locais, comunidades urbanas, organizações não-governamentais e 

sector privado. Mas nada disso acontecerá a não ser que criemos um novo equilíbrio entre o 

material e o espiritual, e para tal é necessário realizar muito e bom trabalho. Precisamos de 

uma visão mais calma e serena das cidades para as ajudarmos a cumprir o seu potencial como 

lugares. A maior energia das cidades deveria ser orientada para criar obras-primas da 

criatividade humana (Gomes, 2004). 

 

Agora é urgente tornar as cidades parte da solução dos problemas causados pelo seu 

crescimento. Precisa-se construí-las visando interações positivas com a natureza. Deve-se 

associar uma maior eficiência na utilização dos recursos, e densificar as redes de comunicação 

que podem servir como facilitadores para práticas ambientalmente saudáveis nas cidades. É 

dentro da complexidade da cidade que devemos encontrar as soluções para os danos 

ambientais muitas das fórmulas para reconfigurar o seu sistema sócio ecológico. Até 

recentemente, o meio rural teve práticas económicas ambientalmente sustentáveis, tais como 
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rotação de culturas e sem uso de produtos químicos para fertilizar e controlar os insetos. Além 

disso, nosso capitalismo extremo fez com que o pobre rural ficasse tão pobre, que pela 

primeira vez, muitos estão também engajar-se em práticas ambientalmente destrutivas, 

nomeadamente as práticas que conduzem à desertificação (Sassen, 2009). 

 

A questão decisiva hoje é, que como a humanidade se encaminha para uma urbanização de 

escala total, saber se pode manter os padrões de vida das nossas cidades baixando 

simultaneamente os impactos ambientais da urbanização. Kevin Lynch (1999), diz que um dos 

fatores fundamentais para uma boa forma da cidade á a sua vitalidade, o que significa que o 

ambiente é um bom habitat se servir de apoio à saúde, ao bom funcionamento biológico do 

indivíduo e a sobrevivência da espécie. Afinal muitos aspetos da saúde depende mais da 

estrutura social em que estrutura ambiental. A arquitetura deve passar a ser mais recetiva às 

novas formas de energia. A conceção do projeto deve utilizar novas formas e soluções 

energéticas, inclusive, adequadas tanto para a sua instalação, como para sua exploração e 

manutenção. O tempo de vida de um edifício, seja ele habitacional ou comercial, também 

depende conceitualmente do arquiteto (Santa-Rita, 2009). 

 

3.4. Primeiros Passos da Discursão Internacional So bre Sustentabilidade 

Alguns alertas relativos aos problemas ambientais são feitos há mais de século, como por 

exemplo pelo cientista francês Jean-Baptiste Fourier, que foi o primeiro a considerar o "efeito 

estufa", em 1820, como o fenómeno pelo qual a energia armadilha os gases atmosféricos, e 

provoca o aumento da temperatura da superfície da Terra. E em 1896 o químico sueco Svante 

Arrhenius, culpa o CO₂, resultante da queima de combustíveis fósseis, como o principal gás-

estufa, que contribui para a mudança climática. Em 1950, a ciência do aquecimento global 

cresce, junto com o aumento da informação sobre os impactos de gases de efeito estufa sobre 

o clima do mundo, assim como o desenvolvimento e crescimento de movimentos ambientais 

(UN-HABITAT, 2011).  

 

Anne Spirn (1985) assinalou que a interdependência entre as cidades e a natureza já havia 

sido apresentada nas escrituras de Hipócrates (séc. V, a.C.), Vitrúvio (séc. I, a.C.) e Leon 

Battista Alberti (1485). Durante o último século esta ideia ganhou forma e emergiu a 

interdisciplinaridade. A ascensão do ambientalismo no mundo industrializado desde 1960, 

trouxe debates sobre o papel da ecologia e conservação no desenvolvimento. Uma das 

características mais marcantes do ambientalismo das décadas de 1960 e 1970 foi a 

preocupação com as questões ambientais globais (Adams, 1990), que levou a uma crescente 

preocupação sobre essas questões e como consequência. Há algumas publicações neste 
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sentido, como por exemplo o livro ‘Silent Spring’, publicado em 1962, por Rachel Carson, que 

marcou um momento emblemático, onde ele alertava sobre o uso indiscriminado de pesticidas, 

que além de destruir os insetos e envenenar os pássaros. 

 

Uma das principais publicações sobre a sustentabilidade foi o ´´Limits to gowth``- Limites do 

crescimento – por Dennis Meadows, em 1972. Esse relatório comentava sobre tecnologia, 

população, nutrição, recursos naturais e meio ambiente. Com a conclusão de que a 

deterioração ambiental era resultante do crescimento populacional desgovernado. E até 

criaram o “índice de reserva exponencial” que é uma fórmula para calcular o tempo que resta 

de um recurso, com base no histórico de consumo do mesmo (Meadows,1972). Esse relatório 

foi criticado, pois não correspondia a realidade, que na verdade o problema atual do ambiente 

não é a população, mas sim a exploração desenfreada dos recursos naturais não renováveis, 

que são de todos, por uma pequena minoria que vive na Europa, EUA, Austrália e Japão, que 

são os poderosos do Norte e estão a destruir o planeta e a escravizar as populações dos 

países do Sul. Contudo, a maior importância desta publicação, foi o alerta sobre o fato de os 

recursos serem exíguos. 

 

Porém o marco mais significativo, que levou a definição do conceito de Desenvolvimento 

Sustentável foi o Relatório Brundtland, 1987, Nosso Futuro Comum, já citado acima, que foi 

publicado por Harlem Brundtland, na altura, a primeira-ministra da Noruega. O que gerou a 

definição mais utilizada, até os dias de hoje: "O desenvolvimento que atenda às necessidades 

do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem suas próprias 

necessidades "(Brundtland, 1987). Esse relatório foi o primeiro a abordar a necessidade de 

Desenvolvimento Económico, sem esgotar os recursos naturais ou prejudicar o meio ambiente. 

O que criou várias questões interessantes sobre como as sociedades podem oferecer um 

desenvolvimento igual ao presente às gerações futuras. As medidas que foram sugeridas, por 

esse relatório, eram pensadas globalmente, ou seja, não foi esquecido que o mundo é 

composto por diversas culturas. 

 

Através do Livro Verde do Ambiente Urbano (UE, 1990), surge o reforço no sentido da cidade 

ser vista como um dos principais impulsionadores de ação do Desenvolvimento Sustentável. 

Considerando relevante a crescente consciencialização da população no geral para a 

importância das questões ambientais, compatibilizando as atividades humanas como meio 

natural através de um processo baseado na qualificação responsabilização das ações do 

planeamento urbano (Amado, 2005). Por trás das ideias relacionadas ao ecodesenvolvimento 

com sua complexidade intrínseca, as propriedades dinâmicas dos ecossistemas, e a forma 

como eles colocam a intervenção humana, é subjacente a Estratégia de Conservação Mundial 

(World Conservation Strategy): Compreender a necessidade de ecossistemas e assegurar o 
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carácter "ecológico" de projetos de ecodesenvolvimento. E então procurar mudar ecossistemas 

na gestão da produtividade e maior relevância para as necessidades humanas, respeitando a 

interdependência entre o homem e a natureza (Ambio 1979, Adams 1990). 

 

3.5. Evolução da Discursão Internacional sobre Sust entabilidade 

Em Estocolmo, 1972, através da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 

Humano , o governo promoveu o Desenvolvimento Sustentável a nível local, nacional, regional 

e internacional. Esta Conferência levou à criação do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA), bem como a criação de uma infinidade de Acordos Multilaterais 

Ambientais (AMA), e o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (UNEP), que foi 

fundado como resultado desta Conferência para coordenar as atividades ambientais em todo o 

sistema das Nações Unidas e para ajudar os países em desenvolvimento na efetuação de 

práticas políticas ambientais. 

 

Em Março de 1974, o mundo já havia começado a preocupar-se com as questões das formas 

de urbanização, e então houve uma reunião do UNEP, para discutir esses assuntos. Foi dado o 

apoio para a investigação e assim foi criada a HABITAT, em 1976, em Vancouver. E deste 

modo iniciou-se processo para distinguir os problemas e as soluções para o planeamento e 

gestão dos meios urbanos. Sendo inerente uma melhor compreensão dos recursos naturais. E 

desta forma, buscar meios para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sendo necessária 

a modificação das atitudes sociais, profissionais e políticas, para passarem a valorizar os meios 

naturais, mais do que os custos que eles exigem. Como por exemplo o uso de energias 

renováveis, como a eólica e a solar, o incentivo a reciclagem do lixo e da água (Lanier, 1975). 

Na sequência da Diretiva Comunitária da U.E. sobre o Ambiente, de 1985, o ambiente foi 

redefinido como um sistema complexo de fatores físicos e sociais. A gestão setorial tornou-se 

desatualizada a realidade mundial, marcada pelos padrões de produção e de consumo.  

 

 

Em 1979, a Conferência do Clima de Primeiro Mundo , em Genebra, Suíça, apela aos 

governos para prever e prevenir potenciais feitos do homem nas mudanças climáticas. Em 

1988, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) é criado para produzir 

avaliações periódicas científicas e técnicas das mudanças climáticas (UN-HABITAT, 2011). 

 

 

Em 1992, ocorreu no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento  ou ECO-92, ou Rio-92, ou Cimeira da Terra (fig. 05). Nela, 

líderes mundiais reuniram-se para elaborar medidas com o intuito de minimizar a degradação 

ambiental em nível global, de maneira sustentável, sem esquecer das futuras gerações. O que 
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ajudou popularizar as questões pertinentes aos problemas ambientais. Esta conferência teve 

como resultados alguns documentos relevantes como a Agenda 21; a Convenção da 

Biodiversidade; a Convenção da Desertificação; a Convenção das Mudanças Climáticas, a 

Declaração de princípios sobre florestas; a Declaração do Rio sobre Ambiente e 

Desenvolvimento e a Carta da Terra. Cada um desses documentos terão suas essências 

explicadas mais a frente. Os temas destes, tiveram como base os, do Relatório de Brundtland 

(1987). E também o resultado dos debates ocorridos, contribuiu para uma maior 

consciencialização de que os danos ao meio ambiente eram maioritariamente de 

responsabilidade dos países desenvolvidos. Destacando a conjuntura política do mundo, que a 

pouco havia saído da Guerra Fria e a Europa assinava o Tratado de Maastrich, que foi decisivo 

para a formalização da União Europeia (Ministério do Meio Ambiente, 1992). 

 

 
Figura 05: Logotipo da ECO-92.  Fonte: www.orm.com.br, 10.01.13. 

 

Relativo aos documento produzidos em consequência da ECO-92, que serão brevemente 

analisados, para a melhor compreensão do que foi a Conferência  e seus objetivos. 

Agenda 21 , é um plano de ação, voltado para os problemas atuais, com um objetivo de 

orientar o mundo para os desafios futuros. Este é um documento de consenso mundial e 

também um compromisso político no que diz respeito ao desenvolvimento e a cooperação 

ambiental. É composto por 40 capítulos, descritos de forma resumida no anexo 3. A Agenda 

21, explica que o mundo atual sofre com dificuldades que foram geradas pelo uso, muitas 

vezes irresponsável, dos seus recursos, o que acabou por gerar ou agravar problemas antigos, 

como por exemplo, a pobreza, a fome, as doenças e o analfabetismo, e fragilização dos 

ecossistemas que garantem o bem-estar das pessoas que nele vivem. A importância desta 

Conferência foi a realização dos debates sobre as preocupações relativas ao meio ambiente e 

ao desenvolvimento, a fim de buscar meios para gerenciar e construir um futuro mais favorável 

e seguro. Porém essas metas não podem ser alcançadas sem a união dos países. Esse 

processo caracteriza o início de uma nova associação mundial em prol do desenvolvimento 

sustentável (Ministério do Meio Ambiente, 1992). 
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Convenção da Biodiversidade , esta é o Decreto Legislativo nº 2, de 1994, que aborda a 

importância da diversidade biológica e seus valores ecológico, genético, social, económico, 

científico, educacional, cultural, recreativo e estético; a sua relevância da evolução e da 

conservação da vida, presentes na biosfera, como uma preocupação comum à humanidade. 

Com o princípio de que os Estados são responsáveis pela manutenção e pelo aproveitamento 

sustentável de seus recursos naturais. Cientes da urgência pertinente a expansão do 

conhecimento científico, técnico e institucional ao planeamento e à implementação de medidas 

adequadas a prever, prevenir e combater as causas da redução ou perda da diversidade 

biológica. Conjuntamente com a preocupação sobre as gerações futuras (Ministério do Meio 

Ambiente, 1992). 

 

 

Convenção da Desertificação , é importante saber o que realmente significa a desertificação, 

para poder entender seu papel e as suas consequências. “Desertificação: transformação de 

uma região em deserto” (Dicionário da Língua Portuguesa, 2012), “Deserto: região 

extremamente seca, com vegetação muito reduzida.” (Dicionário da Língua Portuguesa, 2012). 

Ou seja, o deserto é uma região que se transformou, devido a mudanças climáticas, entre 

outras, e com baixo índice pluviométrico, e onde há pouca água, há pouca vida. E assim, 

converte-se num local quase morto. Pior ainda quando está muito próximo a população, pois 

esses solos não são férteis, inviabilizando qualquer produção para o sustento das pessoas, 

causando também um impacto económico. Porém pode-se afirmar que a desertificação é mais 

do que fatores físicos, pois os políticos, sociais e culturais, também interferem na sua 

alteração. Ao admitir o papel dos Estados para a mitigação desses efeitos negativos que levam 

à desertificação, é indispensável a criação de um Plano de Ação, sendo um já existente, o 

Plano de Ação das Nações Unidas sobre Desertificação, implementado em 1977. E mesmo 

assim, fez mudar muito pouco a realidade (UNESCO, 1992). 

 

 

Convenção das Mudanças Climáticas , há muito já é conhecido e percebido fisícamente os 

efeitos negativos das mudanças climáticas, que a cada dia é agravada devido a vida cotidiana 

da população mundial, principalmente nos países desenvolvidos. Além de afetar a atmosfera, 

que nos protege dos  raios nocivos do sol, aflingi igualmente os ecossistemas naturais e 

algumas consequências são exemplificadas pelo buraco na camada de ozono, o efeito estufa, 

o degelo glaciar, por desastres naturais, pelo aquecimento global, pela subida do nível do mar, 

pela alteração dos ecossistemas, etc.. Esta convenção baseou-se na Declaração da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, 1972. E além 

disso, seguiu as diretrizes dos princípios do Direito Internacional. Desta forma cada Estado 

deveria criar sua própria legislação ambiental. Apoiou-se ainda na Convenção de Viena sobre a 

Proteção da Camada de Ozono, de 1985, e no Protocolo de Montreal sobre substâncias que 

destroem a Camada de Ozono, de 1990 e na Declaração Ministerial da Segunda Conferência 
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Mundial sobre o Clima, de 7 de Novembro de 1990. Com todo esse apoio dos estudos feitos 

anteriormente, conceberam algumas medidas para tentar minimizar os problemas já causados 

e indo mais além, empenhando-se em evitar novos problemas (Ministério da Ciência e 

Tecnologia, 1992). 

 

Os esforços da Convenção do Clima para reduzir as emissões são normas explícitas e 

implícitas, que se tornaram fundamentais para o regime internacional do clima. A principal 

delas é o princípio de “Responsabilidades comuns mas diferenciadas e respetivas 

capacidades” e o “Princípio da precaução”. A primeira reconhece as diferenças históricas na 

contribuição de países desenvolvidos e em desenvolvimento para as alterações climáticas, 

bem como diferenças nas suas capacidades económica e técnica para resolver estes 

problemas (UN-HABITAT, 2011). 

 

 

Declaração de princípios sobre florestas , assim como a água, as florestas são essenciais 

para a manutenção da vida na Terra, tal como é essencial para a economia, a cultura e a 

sociedade.  Esta declaração tem o intuito de contribuir e orientar o desenvolvimento, a 

preservação, a manutenção das florestas, de forma sustentável, considerando os diversos 

papéis das florestas naturais e plantadas e em todas as regiões do planeta (Ministério do Meio 

Ambiente, 1992). 

 

 

 Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento ,  esta também baseou-se nas 

diretrizes da Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 

em Estocolmo, 1972.  Constituindo uma nova e justa colaboração entre os Estados, de modo 

que respeitem entre si os interesses de cada um, a colaborar de forma honrada para a 

integridade do meio ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (Ministério do Meio Ambiente, 

1992). 

 

 

Carta da Terra , tenta evidenciar fatos que nem todos percebem facilmente. Dialóga de forma 

direta aos individuos, ou seja, é direcionada às pessoas do mundo. E apontam a importância 

de todas os temas anteriomente dabatidos. E desta forma busca o propósito de atingir  todos 

os níveis da sociedade. Nela há a tentativa de fazer com que cada ser humano veja o planeta 

como um lar. E que deve receber cuidados como tal. “A proteção da vitalidade, diversidade e 

beleza da Terra é um dever sagrado” ( Carta da Terra, p. 01). Aborda a situação global atual, 

os padrões de consumo, a pobreza e a violência. Ou seja, mais uma vez destaca que a 

sociedade  deve parar para pensar no seu comportamento e nas suas consequências, pois 

cada um tem sua cota de responsabilidade com o que acontece com o nosso lar, a Terra 

(Ministério do Meio Ambiente, 1992). 
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Segundo Girardet (1999), a Agenda 21, resultado da Cimeira da Terra em 1992, no Rio de 

Janeiro, salienta muitos dos problemas ambientais mundiais, que podem e devem ser 

resolvidos por intermédio de parcerias ativas a nível local. E apesar de muitas autarquias 

iniciarem programas para execução da agenda 21, pouco foi feito para os colocar em prática. 

Salientando que a Agenda 21 não pode ter êxito a não ser que conte com a participação plena 

e ativa do público em geral, bem como dos políticos e das empresas. 

 

Em continuidade das convenções, debates, protocolos, etc, todos com a mesma finalidade, a 

determinação de preservar nosso planeta, já que não há como a humanidade viver sem causar 

alugum tipo de impacto ambiental, houve a primeira Conferência das Partes  (COP-1), que 

ocorreu em Dezembro de 1995, em Berlim, na Alemanha. Esta expressava a preocupação 

quanto à capacidade dos países para satisfazer as suas emissões de metas e compromissos. 

Em Julho de 1996 ocorreu, em Genebra, Suíça, a COP-2. Nessa altura as comunicações 

nacionais sugeriram que os países não eram suscetíveis de satisfazer as suas metas das 

reduções de emissões (ou seja, para retornar aos níveis de 1990 as emissões por 2000). No 

entanto, a reunião aprovou o segundo Relatório de Avaliação do IPCC, e reiterou a 

necessidade de um carácter juridicamente vinculativo (UN-HABITAT, 2011). 

 

 

Em 1997, em Quioto, Japão, houve outra Conferência na qual aprovaram o Protocolo de Kyoto, 

segundo o qual os países industrializados reduziriam suas emissões dos gases que contribuem 

para o aquecimento global, em pelo menos 5% em relação aos níveis de 1990 no período entre 

2008 e 2012, ou seja, o prazo acabaria ano passado, porém seu compromisso foi continuado, 

após uma nova conferência do clima, COP-17, em Durban, na África do Sul, em Dezembro de 

2011. E seu novo período de vigor é de 2013 a 2017, com a possibilidade de se prolongar até 

2020. A União Europeia e a Áustria permaneceram, porém o Japão, a Rússia e o Canadá, não 

renovaram o acordo. E os Estados Unidos, a China e a Índia, ratificaram-no. A principal alçada 

da Convenção é a "Conferência das Partes" (COP), que reúne anualmente representantes dos 

países participantes, para avaliar o progresso feito no cumprimento dos seus compromissos e 

na realização dos objetivos finais (UN-HABITAT, 2011). 

 

 

RIO + 5, em 1997, ocorreu em Nova Iorque, para analisar os resultados dos acordos da Rio-92, 

e desta forma perceber as principais dificuldades pertinentes a execução dos objetivos 

acordados. Produzindo, como desfecho, a "Declaração de Compromisso", onde reafirmam o 

compromisso com os objetivos acordados na Rio-92 (UN-HABITAT, 2011). 
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Em 2000, aconteceu a Cúpula do Milénio , que também foi um encontro de chefes de estado e 

foi patrocinada pela ONU, aproveitando a entrada do novo milénio para trazer uma reflexão 

sobre as conjunturas de vida da maioria da população mundial. O resultado desta Cúpula 

foram oito objectivos  a serem atingidos até 2015, que são conhecidos como ODM (Objetivos 

de Desenvolvimento do Milénio), que apontam a erradicação da extrema pobreza e fome; o fim 

do analfabetismo; igualdade entre os sexos; a redução da mortalidade infantil, melhoria da 

saúde materna; o combate a AIDS, a malária e outras doenças; a garantia da sustentabilidade 

ambiental e a necessidade das parcerias para atingir esses objetivos, que olhando a realidade, 

provavelmente, não serão atingidos. 

 

Em 2002, em Joanesburgo, África do Sul, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável, ou Rio+10 , que ocorreu 30 anos depois da conferência de Estocolmo. As maiores 

preocupações no seguimento desta Cimeira são áreas urbanas. As ações praticadas nela, 

basearam-se nos muitos programas práticos e estudos ambientais da 'Agenda 21', iniciado nas 

Nações Unidas (ONU), na Conferência sobre o Desenvolvimento no Rio de Janeiro em 1992, a 

pesquisa interdisciplinar em tecnologia e Ciência Social, que está levando a novas formas de 

explicar e apresentar as questões ambientais. E ainda foram colocadas novas propostas, o que 

encaminhou-se de forma bastante difícil, pois as negociações foram moldadas pelos grupos 

dominantes. E foi levantada a seguinte conclusão, enfatizada pelo, até então presidente do 

Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que exprimiu bem o espírito desta Cúpula, ao declarar:  

“ O Encontro Mundial não avançou no caminho do nosso sonho, mas em outra direção, para 

percebermos que cada país tem que fazer a sua parte. Se formos esperar que os ricos venham 

fazer as coisas por nós, vamos esperar muito tempo e eles não farão nada. Nos é que temos 

que cuidar da nossa megadiversidade e fazer com que o nosso exemplo seja seguido.” 

Cardoso, 2002. 

 

 

A Carta de Leipzig  sobre Cidades Europeias Sustentáveis, produzida em Maio de 2007, onde 

os vinte e sete Estados-Membros reuniram-se na cidade alemã de Leipzig, para definir, pela 

primeira vez, o modelo ideal de cidade para a Europa do século XXI. Esta define as bases da 

nova política urbana europeia, com foco na resolução dos problemas de exclusão social, 

envelhecimento, mobilidade e alterações climáticas. E ainda destaca as qualidades culturais e 

arquitetónicas das cidades, o que gera uma forte capacidade de inclusão social e excelentes 

oportunidades de Desenvolvimento Económico, que necessita cada vez mais de estratégias 

globais e da ação concertada de todas as pessoas e instituições que participam no processo 

de Desenvolvimento Urbano, mesmo para além dos limites da cidade (Carta de Leipzig, 2007). 
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Em 2009, houve a COP-15, que teve como seu principal resultado o Acordo de Copenhague, 

não vinculativo, que procura limitar o aumento da temperatura global e aumentar as finanças 

para a ação da mudança climática nos países em desenvolvimento. Em 2010, os Acordos de 

Cancún são adotados durante a COP-16, em Cancún, no México, que contém um pacote de 

decisões sobre metas de mitigação e adaptação, implementação e financiamento (UN-

HABITAT, 2011). 

 

A Rio+20  (fig. 06) sucedeu-se em 2012, novamente no Rio de Janeiro. E apesar de todos os 

esforços acima mencionados, esse encontro teve um caráter de urgência. Pois as mudanças 

ainda não foram muito significativas, com a agravante da atual crise global político-económica, 

conflitos internacionais e aumento da pobreza e desigualdade, e os crescentes problemas 

ambientais. A temperatura global continua a subir, conforme foi anunciado por pesquisadores 

na Convenção sobre a Diversidade Biológica da ONU, em 2010, entre outras consequências 

(UNITED NATIONS, 2012). 

 

Figura 06: Logotipo da Rio+20. 

Fonte: www.caern.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/caern/imprensa/detalhe.asp?nCodigoNoticia=32067, 10.01.13. 

 

 

Todavia a Rio+20 , teve como missão de redefinir as  ideias e recriar as direções do 

Desenvolvimento Sustentável nas próximas décadas. Foi dito redefinir e recriar, pois quase 

todos os objetivos e necessidades ambientais, sociais, culturais, económicas, energéticas, etc., 

que são imprescindíveis para atingir um mundo sustentável, já haviam sido anteriomente 

definidos. O que de certa forma dificulta o diálogo entre as partes. Os temas tratados foram 

praticamente os mesmos de 20 anos atrás, com a diferença dos fatores agravantes, como o 

rápido crescimento, de 26%, da população, o aumento em 40% na emissão dos gases nocivos 
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a atmosfera,  e outros já referênciados. Com um único acontecimento positivo, que foi a 

redução do desflorestamento (UNITED NATIONS, 2012). 

 

Contudo, o tema principal da Rio+20 , foi a Economia Verde no contexto do Desenvolvimento 

Sustentável e a erradicação da pobreza. Utilizando o documento “Rumo à uma Economia 

Verde”, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), que também trata da 

erradicação da pobreza. Onde destaca que se houver um pequeno investimento 

correspondente a 2% do PIB global, em dez fatores-chave, já é o suficiente para o mundo  

iniciar a transformação para uma economia de baixo carbono e com eficiência de recursos. E 

também evidencia que a Economia Verde desenvolveria além de crescimento e  renda, pois 

valorizaria o capital natural e impulsionaria o crescimento do PIB e do PIB per capita (UNITED 

NATIONS, 2012). 

 

Na Rio+20, com base no sucesso dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, criados em 

2000, na Cúpula do Milénio, designados para facilitar a implantação do Desenvolvimento 

Sustentável, com “ações orientadas, concisas e de fácil compreensão” e que sejam de 

natureza global e universalmente aplicáveis a todos os países (UNITED NATIONS, 2012). 

Entre os compromissos atribuídos, abrangem 50 bilhões de dólares para impulsionar o 

emprego de energias sustentáveis e 175 bilhões de dólares até 2020, financiados pelo SloCaT 

(Parceria voluntária para Transporte Sustentável de Baixo Carbono), para a efetuação de 

mudanças para transportes mais sustentáveis. Identificando a importância desse compromisso, 

atualmente, o transporte é o que mais produz gases de efeito estufa, como resultado de 

décadas de planeamento urbano centrado nos transportes particulares e não nos transportes 

públicos, ciclistas e pedestres. Lembrando que mais de metade do consumo energético 

mundial é utilizado pelo ambiente construído, 25% para transporte e 25% para indústria 

(Behling, 2004).   

 

Outra medida importante, adotada na Rio+20 , foi a criação da aliança “Terra do Futuro” para 

coordenar pesquisas científica para sustentabilidade global e dedicar-se a dar alertas 

antecipados sobre riscos ambientais e buscar soluções científicas as necessidades básicas do 

ser humano. Este grupo será patrocinado pelo Conselho Internacional para a Ciência, que é 

uma organização não-governamental sedeada em Paris. Houve igualmente uma iniciativa 

chamada: "Ação para reduzir a incidência e os impactos da poluição sobre os ecossistemas 

marinhos”. Inclusive por meio da implementação efetiva de convenções relevantes adotadas no 

marco da Organização Marítima Internacional, que explicita a preocupação com os dejetos 



28 

 

marítimos que causam dano aos ecossistemas e com a acidificação dos oceanos. Porém esse 

tema simplesmente foi abordado, sem conquistar nenhum efeito prático (UNITED NATIONS, 

2012). 

 

Um dos resultados da Rio+20  foi estabelecido pelos compromissos voluntários, que angariou 

por volta de 513 bilhões de dólares e mais de 700 compromissos espontâneos de grupos da 

sociedade civil, empresas, governos, universidades entre outros, o que caracteriza a maior 

participação da sociedade e de grandes empresas como a Kingfisher, Microsoft, Unilever, Nike 

e mais 23 companhias, que sancionaram o Pacto Global no Fórum de Sustentabilidade 

Corporativa. Girardet (1999) expressa que o Desenvolvimento Sustentável a nível local deve 

ser posto em prática no contexto de um processo que inspire os citadinos e lhes dêem um 

sentimento de posse e de envolvimento direto, incluindo a compreensão de que as cidades que 

construímos e os estilos de vida, que hoje praticamos, irão afetar profundamente as 

oportunidades das gerações futuras. E para além de uma tecnologia e de uma política, 

precisamos construir uma cultura urbana de sustentabilidade, que possa ser transmitida de 

geração em geração (UNITED NATIONS, 2012). 

 

O que merece destaque, além de tudo, foi a participação do Irão nesta conferência. Este é 

um Estado com sérias questões, as quais se recusa a abordar, como as persistentes 

violações dos direitos humanos, as declarações belicistas e racistas contra Israel e a 

negativa em cooperar com a AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) sobre seu 

programa nuclear. No discurso do então presidente Mahmoud Ahmadinejad, exprimiu a 

vontade de contribuir para um mundo melhor e mais igualitário e o causador dos rancores do 

mundo é a obsessão pela realização material, sem valorizar o lado espirutual e ainda 

declarou que “é preciso amor e compaixão para enfrentar a crise”. 

 

No entanto, há grupos críticos sobre essas sucessões de acontecimentos, como a Via 

Campesina, fundada em 1993, que é uma Organização Internacional que dirige grupos de 

produtores agrícolas de pequena e média escala e comunidades indígenas da Ásia, África, 

América e Europa, que defende a agricultura familiar sustentável. E foi quem lançou o termo 

“soberania alimentar”, que é o direito de cada pessoa produzir seu próprio alimento. Este 

movimento já organizou várias campanhas defendendo as sementes, o fim da violência contra 

as mulheres, a reforma agrária, entre outras.  
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3.5.1 Conclusões das Discursões sobre a Sustentabil idade 

A ideia sobre Desenvolvimento Sustentável apresentado em 1992, que se fundiu a de 

Desenvolvimento e Ambiente, não resolveu o problema. Pois o Sistema Capitalista apenas visa 

o lucro às custas de todos os recursos humanos e naturais. E assim o sistema alimentar estará 

cada vez mais sob o domínio das grandes corporações, buscando apenas o rendimento, e não 

a tarefa de alimentar as pessoas. O Convénio sobre a biodiversidade criou mecanismos de 

repartição de benefícios, mas na verdade, legitimaram a capitalização de recursos genéticos do 

setor privado. A Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em vez de obrigar 

os países e corporações a reduzirem a poluição, inventou uma nova e rentável mercadoria 

especulativa com os mecanismos de comércio de carbono, permitindo que o poluidor continue 

a poluir e lucrar com isso. Hoje, a “Ecologização da Economia”, empurrada para a frente na 

corrida para Rio +20, baseia-se na mesma lógica e mecanismos que estão a destruir o planeta 

e manter as pessoas com fome.  

 

Todas estas políticas ambientais e sociais devem melhorar a sustentabilidade, mas ainda não 

podem realmente alcançá-la. Não importa se as políticas de sustentabilidade são, ou não, 

utilizadas, pois a maioria delas são ineficazes se não forem implementadas internacionalmente. 

Algum progresso foi feito na Conferência da ONU de 1992, através de propostas relativas ao 

Ambiente e Desenvolvimento, mas muitas fracassaram devido aos conflitos de interesses 

nacionais (Pezzey 1989). Os governos têm ainda pouca experiência na prática do 

Desenvolvimento Urbano Sustentável. No entanto, é evidente que podem fazer muito para 

iniciar a mudança recorrendo à legislação, à regulamentação do planeamento e as medidas 

relativas às despesas públicas. Para definir os contextos nos quais essas políticas podem se 

desenvolver, é útil elucidar parâmetros de ação. Cinco lições relativas à elaboração de políticas 

emergiram dos preparativos para a Cimeira das Cidades das Nações Unidas, de 1996, Habitat 

II, que decorreu em Istambul. Que são: A força dos bons exemplos; Complexidade das 

questões; A ação a nível local, com repercussões a larga escala; Intercâmbio entre grupos de 

parceiros idênticos em diferentes cidades; Mudar a forma como funcionam as instituições 

urbanas. A necessidade de uma participação mais efetiva em todos os níveis de governo 

urbano foi uma das conclusões enfáticas da UN Habitat II, Conferência realizada em Istambul 

em 1996 (Hunt,2004). 

 

É importante entender todas essas conferências, acordos, Cúpulas, etc., citados acima, pois 

eles orientarão as atitudes futuras, e os novos questionamentos. Apesar de tudo e de toda a 

inteligência que a raça humana acumula, as atitudes certas e essencias para a própria 

sobrevivência, ainda estão sendo negligenciadas. Aconteceram outros encontros, que não 

foram enunciados aqui, porém todos com a sua devida importância, mas que não tiveram tanto 

impacto quanto os descritos a cima.  
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Quanto a Economia Verde, tende a reduzir tudo a dinheiro, a valores monetários, por meio de 

valoração financeira e instrumentos económicos, prevendo pagamentos feitos por poluidores e 

recebidos por prestadores de serviços ambientais (World Bank, 2010). Não se trata 

necessariamente de “ambientalismo de mercado”, mas não é verdade que tudo é, ou deve ser, 

mercadoria. Não há como evitar o cálculo de custos e benefícios e a realidade do mundo 

financeiro, mas também nem tudo na sociedade, na população e na natureza são bens ou 

serviços. Existem também questões éticas fundamentais. Seria correto pagar alguém para não 

fazer mal aos outros? As externalidades negativas não devem ser incorporadas pelos 

produtores, em vez de serem simplesmente repassadas aos contribuintes ou consumidores? 

Por outro lado, as externalidades positivas exigem remuneração? Se houver compensação, 

como pode ocorrer no caso de pagamentos internacionais, não há uma espécie de 

“indulgência”, pagando-se para poder continuar poluindo? (Sawyer, 2011). 

 

 

Os ambientalistas insistem com frequência que a economia deve ser radicalmente alterada 

para respeitar as leis da física, como a primeira lei da termodinâmica, a qual afirma que o total 

de matéria e energia tanto permanecem constantes em qualquer sistema isolado, chamada a 

Lei da Conservação da Matéria, ou seja, que a matéria e a energia são insumos essenciais 

para a economia, e deve, eventualmente, acabar por voltar ao ambiente natural, como 

resíduos, onde provocar muitos danos. A segunda lei, significa essencialmente, que o 

montante total de matéria útil e energia concentrada em um sistema isolado, deve declinar 

(Pezzey, 1992). 

 

Neste período de crise financeira, o capitalismo global busca novas formas de acumulação. A 

Economia Verde não é nada mais do que uma máscara para o Capitalismo. É também um 

novo mecanismo para apropriar nossas florestas, os rios, etc.. Desde as reuniões preparatórias 

do ano passado em direção a Rio +20, a agricultura tem sido citada como uma as causas da 

mudança climática. No entanto, nenhuma distinção é alcançada nas negociações finais entre 

industrias e os agricultores, não havendo diferença explícita entre os seus efeitos sobre clima, 

pobreza e outros problemas sociais que enfrentamos. Novas propostas como "clima 

inteligente", que apela à "intensificação sustentável" da agricultura, também incorporam o 

objetivo de empresas e do agronegócio para explorar mais a terra, enquanto a rotulagem é 

"verde", faz dos camponeses dependentes de alto custo das sementes e insumos.  
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3.6. O Metabolismo do Meio Ambiente 

A superfície da Terra é um ambiente ímpar no sistema solar, é o único a poder acolher o nosso 

tipo de vida. Se por infelicidade, o homem não souber conservar o seu planeta, o próprio 

desaparecerá. Há vários tipos de degradação que o homem inflige à biosfera, como a 

diminuição da floresta tropical, esgotamento dos recursos marinhos, a extinção maciça de 

espécies, e tudo isso é importante não só para o equilíbrio do planeta, mas também para a 

sobrevivência da espécie humana e para a qualidade dessa sobrevivência. A redução da 

biodiversidade assinala a perda de adaptabilidade, a perda de regulação natural, a entrada 

num mundo biológico marcado por graves desequilíbrios. A luta pela manutenção da 

biodiversidade requer definir zonas que devem ser urgentemente protegidas, e identificar, em 

cada uma delas, as espécies que são bons indicadores no meio, a partir daqui, proceder a um 

trabalho sistemático (Allègre, 1993). 

 

A diversidade de espécies é afetada pela modificação do habitat, por predadores e pela 

disponibilidade de alimentos. Distúrbios naturais, tais como incêndios e inundações, são 

modificadores das paisagens em termos de sua magnitude, intensidade e frequência. Assim 

como a concentração da poluição atmosférica, proveniente de tráfego intenso, que é exclusiva 

do ambiente urbano, introduzida como uma consequência das atividades humanas (Alberti, 

2008). 

 

 

3.7. O Metabolismo Urbano 

As cidades como outras reuniões de organismos têm um metabolismo que é possível definir, e 

que consiste no fluxo de recursos e produtos através do sistema urbano para benefício das 

populações. Dada a enorme escala da urbanização, para garantir a sua viabilidade a longo 

prazo, as cidades fariam bem em adotar para si o modelo de funcionamento dos ecossistemas 

naturais. Os próprios ecossistemas da natureza possuem um metabolismo essencialmente 

circular (fig. 07) em que cada produto descarregado por um organismo se torna por sua vez um 

insumo que renova e sustenta a continuidade da totalidade do ambiente vivo de que faz parte. 

O metabolismo da maioria das cidades modernas, em contraste, é essencialmente linear (fig. 

08), sendo os recursos bombardeados através do sistema urbano sem grandes preocupações 

acerca da sua origem ou do destino dos resíduos, o que tem por resultado a descarga de 

grandes quantidades de produtos residuais incompatíveis com os sistemas naturais (Girardet, 

1999). 
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Figura 07 e 08: Diagramas representativos de ModeloS de metabolismos das cidades. 

Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.059/472, 18.12.12. 

 

Na gestão urbana, os insumos e produtos são considerados em grande parte como desligados 

uns dos outros. Os alimentos são importados para as cidades, consumidos e despejados como 

esgotos nos rios e nas águas costeiras. Este modelo linear de produção, consumo e eliminação 

urbanos é insustentável e inviabiliza ecologicamente a generalidade dos sistemas urbanos, 

pois tem a tendência a quebrar ciclos naturais. No futuro, é necessário que as cidades 

funcionem de forma completamente diferente, terão que adotar sistemas metabólicos circulares 

para garantir a própria viabilidade a longo prazo e a do entorno rural, de cuja produção 

dependem. Para melhorar o metabolismo urbano e reduzir a pegada ecológica das cidades, é 

necessário que se prepondere o planeamento urbano. O metabolismo circular é onde cada 

passo da cadeia gera um lucro. Os resíduos são utilizados como recursos em vez de serem 

eliminados como empecilhos (Girardet, 1999). 

 

Rees (1997), diz que, cada cidade e região urbana dependem, para sua existência e 

crescimento, de um mundo produtivo a parte, de até 200 vezes o tamanho da própria cidade. 

As cidades estão portanto, cada vez mais vulneráveis às mudanças ecológicas globais e a 

instabilidade geopolítica. A migração em massa de pessoas para as cidades, é sem dúvida o 
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mais significativo evento ecológico causado pelos humanos dos últimos 100 anos. No entanto, 

a dimensão humana e ecológica do fenómeno foi praticamente despercebido. As pessoas 

geralmente definem cidades como centros de comércio, com infraestruturas de transporte e 

comunicação, como fontes de cultura e as artes, como o local onde o governo encontra-se, 

entre outras grandiosidades, como a poluição inevitável, congestionamento do trânsito e a 

decadência urbana, como a violência. No entanto, quase ninguém descreve a cidade como um 

ecossistema, e certamente não como um componente do ecossistema humano. Pode-se 

explicar esta diferença ao refletir sobre a cultura ocidental. As pessoas tendem a não refletir 

sobre si mesmos como seres biológicos. 

 

 

3.8. Ecologia Urbana 

A ecologia das cidades é uma prioridade. Mas não se pode negligenciar a ecologia dos 

campos, quando eles cobrem 98% da superfície do nosso planeta. O problema crucial das 

áreas não urbanas é o seu despovoamento. Portanto a ecologia das cidades, deve formular 

uma nova ecologia dos campos. E assim poderão desenvolver o equilíbrio cidades/campos e 

um equilíbrio global Norte/Sul. Com um modelo que se propõe uma síntese entre o humanismo 

e o naturalismo, no qual o progresso e o respeito pela natureza podem conjugar-se, mesmo 

que não se consiga num ou noutro ponto, conter o excesso demográfico. Se a ecologia rural for 

eficaz em diminuir o excesso da população urbana, a ecologia das cidades deixará de se 

debater com esse problema, pois está tudo interligado: ecologia/economia, cidade/campo, 

Norte/Sul, homem/natureza (ALLÈGRE, 1993). 

 

As principais lições para a sustentabilidade foram retiradas da ecologia, onde primeiro 

expressa que todas as formas de vida, incluindo os seres humanos, dependem de uma grande 

e complexa cadeia alimentar. Todas estas iniciam nas plantas, que utilizam energia solar, 

água, dióxido de carbono e nutrientes para fotossíntese alimentos. Em segundo, ao contrário 

de muitos processos puramente físicos, a decadência de qualquer ser vivo cruza um limite, 

quando algum declínio catastrófico de repente acontece ou começa a acontecer de forma 

irreversível. O limite mais evidente é a morte. Em terceiro lugar, os ecossistemas mais simples 

tendem a ser mais instáveis do que os complexos (Pezzey, 1992). 
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3.9. Sustentabilidade Urbana 

Nenhuma cidade pode sobreviver completamente separada da natureza. E as cidades estão 

muito distantes dos ecossistemas que as sustentam. No entanto, num mundo finito com uma 

população em crescimento, aumento das expectativas materiais, e crescente mudança 

ecológica global, a sustentabilidade urbana pode depender de abordagens mais holísticas. As 

cidades devem trabalhar com níveis mais elevados do governo para desenvolver políticas que 

reduzam as pegadas físicas das suas cidades e as pegadas ecológicas dos seus habitantes. 

Sobretudo com políticas de tributação e transportes concebidos para reduzir consumo de 

energia e material (fig. 09). E por sua vez, ampliar a eficiência do uso do solo urbano e infra-

estrutura através do aumento da densidade urbana (Rees, 1997). 

 

FIGURA 09: Diagramas representativos de urbanismos. 

Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.129/3499, 18.12.12. 

 

 

3.9.1. Cidades Sustentáveis, Ecocidades, e outros m odelos 

Para Girardet, a definição de Cidade Sustentável  é: aquela que é organizada de modo a 

tornar seus cidadãos capazes de satisfazerem as suas necessidades e de melhorarem o seu 

bem-estar sem prejudicar o mundo natural ou porem em perigo as condições de vida de outras 

pessoas, agora ou no futuro. Essa definição salienta o fundamental: as pessoas, suas 

necessidades a longo prazo, o que inclui ar, água, comida e habitação. Abrange também a 

educação, cultura, saúde, segurança, emprego, partilha de riquezas, igualdade de 

oportunidades e liberdade de expressão. E explica quais os principais fatores que contribuíram 

para o crescimento urbano: o desenvolvimento económico nacional; a acumulação urbana de 

poder político e financeiro; a substituição de importações; a globalização económica; o acesso 

aos recursos alimentares mundiais; o desenvolvimento tecnológico; o abastecimento em 

energia barata; a expansão dos sistemas de transportes centrados nas cidades; a migração a 

partir das áreas rurais e a reprodução das populações urbanas. O resultado do crescimento 
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das economias urbanas significa o aumento das exigências sobre o capital natural que 

abastece as cidades e igualmente maiores descargas de resíduos no ambiente, logo a medida 

que a humanidade se urbaniza, muda sua relação com o planeta que a hospeda. 

 

Alguns fatores da Sustentabilidade são: minimização da utilização de solo natural, nível de 

acessibilidade e mobilidade, raio de ação flexível para os equipamentos públicos, separação 

física de tráfegos pedonal/rodoviário, relação entre largura de vias e altura dos edifícios, 

promoção preferencial de parqueamento automóvel subterrâneo, promoção do aumento dos 

espaços naturais, promoção dos percursos pedonais, criação e desenvolvimento de espaços 

públicos de convívio (Amado, 2005). Assegurar que as cidades criem e mantenham relações 

estáveis com o mundo que as rodeia é uma nova tarefa para os políticos, administradores e 

pessoas em geral. Iniciativas sobre as melhores práticas abrangem questões como: redução 

da pobreza e criação de emprego; prevenção da criminalidade e justiça social; acesso à 

habitação e à terra; desenvolvimento da agricultura urbana; melhores ciclos 

produção/consumo; diversidade social e de géneros; infraestruturas, abastecimento de água e 

energia; desenvolvimento económico; utilização de novas tecnologias; reciclagem e reutilização 

de resíduos; proteção e recuperação ambientais; melhoramento dos transportes e 

comunicações; governação e planeamento participativos e desenvolvimento de técnicas de 

auto-ajuda (Girardet, 1999). 

 

Uma cidade inclusiva pode ser individualmente experimentada de muitas maneiras por seus 

moradores. Nela, seus residentes se percebem como contribuintes importantes para tomada de 

decisões, que vão desde questões políticas até as rotinas mais banais da vida quotidiana. 

Cinco medidas estratégicas para uma cidade inclusiva: (1) Avaliar a passado e medir o 

progresso, (2) Participação das instituições, ou reforçar as já existentes, (3) Construção de 

novos vínculos e alianças entre os vários níveis de governo; (4) Desenvolver uma firme e 

abrangente visão de promover a inclusão e (5) Assegurar uma equitativa redistribuição de 

oportunidades (UN-HABITAT, 2010). 

 

Em simultâneo a esses estudos, alertas, as convenções, surgiram muitas reflexões de como 

conceber uma cidade ideal. E então surgiram os conceitos de Ecocidades , Cidades 

Sustentáveis, já mencionadas a cima, e cidades compactas, etc., assim como sobre como criar 

um Desenvolvimento Urbano Sustentável. E às vezes essas ideias são confundidas como 

sendo sinónimos. E não são, pois surgiram em ocasiões diferentes, porém sempre com o 

mesmo âmago, a Sustentabilidade e a boa convivência entre o homem e a natureza. 

Transformar uma cidade em uma Ecocidade exige a diminuição do impacto optando por um 

planeamento que inclua o verde na paisagem e preze por formas mais sustentáveis de 
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organização. Dentro de um sistema urbano sustentável 

(www.territoriosustentavel.dcea.fct.unl.pt). 

 

Em 1996, M. Jenks publicou o livro " Compact City: A Sustentainable Urban Form?", onde 

concluíram que o modelo de Cidade Compacta , era o meio mais viável para atingir a 

Sustentabilidade, mas não o único. Foi sublinhada a necessidade de desenvolver ainda mais 

as investigações sobre Sustentabilidade e a sua correspondência numa forma urbana. Em 

2000, os mesmos autores tentaram estabelecer relação entre a Cidade Sustentável e sua 

forma concreta, no livro: " Sustainable Urban Form". Onde concluíram que a Cidade Compacta 

é a mais eficiente em termos de consumo de combustível e possui as mais baixas emissões de 

dióxido de carbono, com a redução de até 70% no uso dos automóveis e nas viagens 

relacionadas com o trabalho em 75%. No campo social é destacado que a mistura de usos na 

Cidade Compacta, o que promove a equidade social. Neste livro também é destacada a 

relevância da cidade histórica, são apontadas formas de cidades concretas que deram 

respostas positivas no processo de atingir o Desenvolvimento Sustentável. Uma das 

características da cidade histórica, da arquitetura tradicional, é a sua adaptabilidade, com o 

espaço adequado, oferecendo a forma que melhor permite mudanças ao longo do tempo, sem 

corromper o plano ou a forma urbana original. A sustentabilidade não deve ser vista apenas 

como um objetivo, mas como um processo contínuo (fig.10) (Gomes, 2004). 

 

FIGURA 10: Esquema explicativo do modelo do desenvolvimento sustentável. 

Fonte: http://www.ecopolo.org.br 

 

Além do mais, a concentração de pessoas e atividades em áreas urbanas, significa que os 

resíduos podem ser recolhidos de forma eficiente, e emissões de metano dos aterros pode ser 

capturado e queimado ou usado para gerar eletricidade. Embora muitos países em 

desenvolvimento não têm a tecnologia para recuperação de metano, há projetos de aterros de 

captura de gás financiada através do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), que é 



37 

 

cada vez mais aplicado mesmo nos países menos desenvolvidos (UN-HABITAT, 2011). Muitas 

cidades optaram pela incineração como a forma mais conveniente, pois tem a vantagem de 

reduzir os materiais residuais a uma pequena percentagem do seu volume original somada a 

recuperação de energia. Mas há o problema da liberação de toxinas e outros gases venenosos. 

No entanto, tem ocorrido grandes melhorias nas técnicas de controlo da incineração e da 

poluição, mas apenas os resíduos que não podem ser reciclados deveriam ser admitidos para 

essa prática (Girardet, 1999). É necessário estudar interações espaciais, em múltiplas escalas 

temporais, as interações humanas e naturais e os efeitos sobre a dinâmica dos sistemas de 

aterramento, deve-se identificar os detalhes a nível de processo e mecanismos de resposta 

que regulam o ciclo de nutrientes (Alberti, 2008). 

 

Aumentar a densidade urbana através de políticas deliberadas ao planeamento do território é 

uma chave para impedir o alastramento urbano. Nesse contexto temos muito a aprender com 

as cidades históricas e sua cultura pedonal com mercados, praças públicas e lugares de 

encontros conviviais. Temos que reaprender a arte de construir centros urbanos vivos e 

seguros, que sejam facilmente acessíveis a pé e de bicicleta. Isso significa voltar a viver a rua 

como um ambiente de contato humano. Em muitas cidades, o excesso de espaço rodoviário, 

exclusivo para automóveis, levou à fragmentação da vida comunitária. À medida que o tráfego 

cresce, a rua perde a sua viabilidade como centro para a comunicação local, impedindo as 

pessoas de terem um contacto regular. Além das políticas para impedir o alastramento urbano, 

necessitamos de estratégias para a integração dos sistemas de transportes como forma de 

melhorar a vida urbana. O aumento da densidade é pertinente enquanto dele resultar 

convivialidade em vez de condições superlotadas de vida urbana (Girardet, 1999). 

 

Não há dúvida de que as atividades humanas nas cidades do mundo afetam o meio ambiente 

global e correm o risco dos efeitos das mudanças climáticas. No entanto, com a aplicação de 

novas tecnologias para as construções de sistemas de transporte, existe a possibilidade real de 

que o uso de energia de cidades poderia ser reduzido perto de cinquenta por cento do nível 

necessário para moderar o aquecimento global de forma significativa. Mesmo em um mundo 

ideal do total consenso sobre política de mudança climática, apenas essa ação não é o 

suficiente. As políticas de adaptação também são necessárias. Através do apropriado 

planeamento urbano, a presença de espaços verdes, entre outras medidas, as cidades têm 

métodos para adaptação aos efeitos das alterações climáticas e para moderar alguns dos seus 

piores efeitos sobre suas populações. Criar cidades sustentáveis é um enorme desafio para 

todos a todos os níveis da sociedade. Tais mudanças só serão concebíveis em sociedades 

democráticas, com políticas, educação e compromisso económico. Mesmo sob a ameaça do 

clima mudar, as transformações sociais estão ocorrendo muito lentamente (Hunt,2004). 
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As cidades estão tendendo para as conurbações, fundindo-se e criando aglomerados urbanos 

em uma escala maciça. E vão surgindo em várias partes do mundo, transformando-se em 

unidades espaciais que estão territorialmente e funcionalmente ligados por categoria 

económica, política, sociocultural, e sistemas ecológicos, o que pode resultar num 

desenvolvimento desequilibrado. O desafio é para as autoridades adotar políticas que 

maximizem o benefício da inter-conectividade e interdependência entre as cidades (UN-

HABITAT, 2010). As cidades são o resultado de processos ecológicos e humanos que ocorrem 

simultaneamente no tempo e no espaço (Marina Alberti, 2008). A prosperidade dos Estados 

está intimamente ligada à prosperidade de suas cidades. Altas densidades urbanas reduzem 

os custos com transporte, com infraestrutura e torna os serviços economicamente mais viáveis. 

De mãos dadas com crescimento económico, a urbanização tem ajudado a reduzir pobreza 

global, proporcionando novas oportunidades, aumento dos rendimentos e de opções de 

sobrevivência para as populações rural e urbana. A urbanização e o crescimento económico 

são indissociáveis (UN-HABITAT, 2010). 

 

 

3.9.2. Arquitetura Sustentável 

A Sustentabilidade passou a ser sinónima de sobrevivência a nível global, tanto para o homem, 

como para os recursos do planeta. A sustentabilidade de um edifício deve passar por materiais 

duráveis com menor custo possível, reutilizados ou transformados de modo a prolongar a sua 

utilidade como matéria-prima, evitando assim o desperdício e resíduos desnecessários. Essa 

opção, na arquitetura, é importante para projetar edifícios ecológicos e reduzir a pegada 

ecológica das cidades e transformar as cidades em ecossistemas auto-regenerativos dos 

processos naturais do ambiente. A sustentabilidade também deve preocupar-se com a energia 

que incorpora, com os resíduos gerados, com o solo que ocupa e com seu impacto ambiental 

(BERGE, 2009). Por exemplo, a valorização da arquitetura bioclimática (fig.11), que é adaptada 

ao clima do local onde se constrói, aproveitando todas as suas sinergias positivas e 

defendendo-se das suas agressividades, abrindo-se aos ganhos diretos e indiretos do sol, 

diminuindo assim a requisição da climatização mecânica, obtendo vantagem dos fluxos 

energéticos para manter o conforto térmico. Para isso deve-se contar com os meios eficazes 

de captação de conservação de energia (Santa-Rita, 2009). 
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Figura 11: Exemplo de arquitetura bioclimática, Edifício Fukuoka, Japão, projetado por Emilio Ambasz e associados. 

Fonte: http://www.ecopolo.org.br, 09.10.12. 

 

A reabilitação de um edifício também é uma forma de sustentabilidade, pois reabilitar um pode 

torná-lo eficiente, do ponto de vista energético em aumentar seu círculo de vida, o que ajuda na 

diminuição do desperdício (Santa-Rita, 2009). Atualmente, a indústria da construção civil é a 

maior consumidora de matérias-primas do mundo, logo a seguir à produção de alimentos. 

Relativo a isso, deve-se considerar a redução da perda de materiais durante seu processo de 

construção e ao longo da sua vida. Ao construir com produtos mais resistentes, é claramente 

mais rentável, pois está se a assegurar não só a redução de utilização de matéria-prima, mas 

também a conceber edifícios que durem o máximo de tempo possível. Também se deve 

priorizar a utilização de materiais de demolições para reciclagem (BERGE, 2009). 

 

 

3.10. Pessoas Sustentáveis 

A noção de modo de vida sustentável implica uma mudança paradigmática, nas conceções, 

nos pensamentos e uma revisão profunda de nossos valores, redimensionando as formas de 

relacionamento entre os homens e os seres vivos. O modo de vida sustentável parte de uma 

sociedade orientada para novo sentido de viver e de trabalhar, de produzir e preservar (BOFF, 

2004). E ainda é preciso fazer da tecnologia uma produtora de bens para todos, capaz de 

propiciar formas de participação e de controlo que escapem da alienação, garantindo uma vida 

saudável para as atuais e as futuras gerações (BOFF, 2008).  
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As cidades do futuro poderão, ser diferenciadas por parâmetros de caráter social e económico. 

O que é seguro afirmar é que as cidades/pessoas são já, e serão cada vez mais, chamadas a 

responsabilização em termos de sustentabilidade que decorre das implicações de conceitos 

como os de “pegada ecológica” e de “balanço do carbono”. Estes requerem uma profunda 

reflexão nas vertentes do planeamento e da gestão urbana para assegurar a exequibilidade de 

metas sustentáveis, e com a participação ativa dos cidadãos. Isto é, as cidades/pessoas tem 

de assumir uma nova forma de desempenho em termos do uso dos recursos, em particular nos 

edifícios e nos transportes e nos setores mais próximos da intervenção dos cidadãos, como por 

exemplo, a orçamentação e governação participativa, o planeamento participativo e o design 

participativo (Fernandes, 2008). 

 

O entendimento das consequências funestas de não fazer nada deve ser confrontado com os 

benefícios da mudança construtiva. Ciência e tecnologia desempenham um papel fundamental 

em ambos os aspetos. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (2001) indicou 

como a temperatura global e do nível do mar está a subir, com a consequência provável do 

aumento das tempestades, do derretimento das geleiras, da desertificação, das inundações e 

das secas. É provável que seja muito tarde para reverter estes efeitos, mas as ações para 

minimizá-los são essenciais. 

 

Ao longo da nossa evolução genética e cultural, a nossa inteligência, destreza e habilidades de 

comunicação fizeram com que nós, sobrevivêssemos por meio da cooperação em grupos, e 

que a principal ameaça à sobrevivência de um grupo tem sido concorrência de outros grupos. 

Peter Kropotkin explica que a natureza evoluiu com base na cooperação e que o futuro da 

humanidade depende do espírito de ajuda mutua caso contrário autodestrói-se, o que 

demonstra o colapso de hoje, do modelo capitalista, que devasta todos aqueles que dependem 

dele, até os mais ricos. Apenas as sociedades autossuficientes estão imunes. Socio-biólogos 

como Wilson (1975) e Trivers (1985) debatem que essa herança genética tem grande 

influência no nosso comportamento atual. Como por exemplo, adquirir alimentos e artefactos 

essenciais para a sobrevivência; a procura por ambientes naturais; como um meio de obtenção 

de alimentos; pertencer a um grupo; competir com outros; a busca de estatuto; entre outros 

(Pezzey, 1992). 

 

A compreensão do motivo pelo qual os seres humanos cooperam em grandes grupos, ainda é 

pobre (Axelrod e Dion 1988, Boyd e Richerson 1992), e existe a teoria da evolução moral, que 

poderia ajudar a explicar essa tal cooperação, e pode ser valiosa na promoção da 

sustentabilidade, como um imperativo moral. As pessoas talvez tenham transferido a moral de 

promover a sobrevivência do grupo, para promover a sustentabilidade das espécies, mesmo 
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que não tenha sido propositado (Alexander, 1987). Outras pessoas não aceitam nem percebem 

que a espécie está ameaçada, e, portanto, não consideram a sustentabilidade necessária. 

Duas conclusões que daí advêm, em primeiro lugar, a evolução de uma sustentabilidade ética 

acabará por depender mais da forma como a informação afeta novas perceções das pessoas 

sobre a ameaça ao meio ambiente local ou global, do que em argumentos abstratos filosóficos. 

E em segundo lugar, a evolução e a ética podem não ser suficientemente rápidas para 

alcançar a sustentabilidade, na medida em que ela exige uma clara ameaça à própria 

sobrevivência, que é provável que chegue apenas quando os declínios já se tornaram 

inevitáveis (Pezzey, 1992). Ambas as conclusões mostram que a obtenção de informações, a 

comunicação de boa qualidade e as previsões sobre a degradação dos recursos ambientais é 

de extrema importância. E atualmente, a crise é uma janela de oportunidade, um sinal de 

alerta, que o sistema está a degradar-se e a sobrevivência do sistema tem de ser garantida 

com uma mudança, uma transição.  

 

Como já foi indicada, há a necessidade da mudança de hábitos sociais, que envolve práticas 

sustentáveis, assim como o incentivo a sensibilidade e promoção da educação ambiental e o 

engajamento de empresas através de políticas aplicadas pelo governo. Ou seja, toda a 

população deve ser conscientizada da importância das atitudes ecologicamente corretas, e 

deve ser incentivada desde a pequena, até a grande escala. O primeiro passo deve ser dado a 

partir da educação individual, até o coletivo, em escala mundial, afinal o planeta é só um e os 

recursos são dele. O resultado positivo, ou não, virá do somatório dessas atitudes tomadas em 

diferentes dimensões social, ecológica, política, económica e espacial (Sassen, 2009). 

 

Com o objetivo de avaliar a sustentabilidade de atividade humana, o ecologista canadiano 

William Rees e seu colega Mathis Wackernagel (1996) elaboraram o conceito de “pegada 

ecológica”. Definiram-na como quanto de superfície terrestre seria necessária para abastecer 

uma cidade ou uma nação com alimentos ou produtos da madeira, e para absorver os gases 

residuais como o gás carbónico por ela produzido. Segundo Rees e Wackernagel, as 

localizações ecológicas dos estabelecimentos humanos deixaram de coincidir com as suas 

localizações geográficas. Contudo, para alcançar a sustentabilidade, as cidades/pessoas 

necessitam de se esforçar para reduzir a sua dependência em relação às áreas exteriores. O 

conceito de pegada ecológica é útil sobretudo para analisar e executar alterações 

fundamentais no modo do funcionamento dos sistemas urbanos como forma de reduzir a 

pegada urbana/humana e ao mesmo tempo melhorar as condições do ambiente local 

(www.doaj.org, 12,10,12). 
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3.10.1. Permacultura e Agricultura Urbana 

Uma breve adenda sobre a Permacultura, que atualmente está ajudando a trazer a agricultura 

para dentro das cidades. O que resulta na integração entre as pessoas e a paisagem, através 

de práticas sustentáveis. A Permacultura foi desenvolvida na década de 1970, pelo australiano 

Bill Mollison, autor do livro “PERMACULTURE A Designers´ Manual” (1988), que difundiu os 

conceitos de agricultura permanente, envolvendo fatores sociais, económicos e sanitários, 

respeitando uma organização de sistemas, com uma forma diferente de pensar a disposição 

das espécies vegetais, ou seja um planeamento consciente para gerar alimentos saudáveis, 

habitação e energia, pensando na paisagem e na minimização do desperdício e da produção 

de resíduos (www.tagari.com, 07.10.12). 

 

As cidades tornam-se dependentes de enormes quantidades de alimentos trazidos do exterior 

do território que efetivamente ocupam. A agricultura urbana e periurbana destinada a alimentar 

as cidades era a regra quando ainda não existia a opção de transporte de alimentos a granel a 

longas distâncias. Muitas vezes, os planeadores e administradores das cidades são hostis à 

produção urbana de alimentos e tendem a pensar que é a uma atividade perturbadora que não 

tem lugar nas cidades modernas. Mas numa época em que a partilha de trabalho é, 

amplamente considerada, essencial para garantir uma existência digna a um grande número 

de pessoas, e importante para criar oportunidades complementares de subsistência. O cultivo 

urbano de alimentos é, decerto, uma das opções. Criar um solo de boa qualidade não é 

habitualmente um problema para as cidades, já que por definição, são lugares onde a 

fertilidade se acumula em grande abundância. Encontra-se disponível uma grande quantidade 

de materiais para a compostagem e para a incorporação no solo das hortas. A disponibilização 

de terra para a agricultura urbana é obviamente uma opção da política de planeamento. As 

grandes cidades sempre vão necessitar de alimentos provenientes de fora, mas hoje a questão 

decisiva é a de criar uma relação sustentável entre cidades e áreas rurais (Girardet, 1999). 
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4. Metodologia: Objetivos, Questão e Hipótese de In vestigação  

 

4.1. Objetivos 

Visando a realização desta dissertação, com o tema sobre sustentabilidade e formas de mitigar 

os problemas ambientais que destroem os ecossistemas urbanos, apoiado no caso de estudo 

do Projecto Alytes, em Coimbra, que recebeu, em 2002, o Prémio Nacional do Ambiente e 

Conservação e Primeiro Prémio na Categoria Ambiente Natural, pela Ford Motor Company 

(Environmental and Conservation Grants), a metodologia escolhida foi a qualitativa, com base 

em um caso de estudo. Inicialmente a pesquisa foi através de livros mais antigos, do início do 

século XX, para saber desde quando a Sustentabilidade é estudada. Foram feitas pesquisas 

em: Universidade de Coimbra (Biblioteca Geral, Biblioteca do Departamento de Arquitetura), 

Biblioteca da Escola Universitária Vasco da Gama e na Biblioteca Municipal de Coimbra. 

 

 

4.2. Questão e Hipótese de Investigação 

A dissertação apoiou-se em alguns livros publicados e em alguns textos produzidos até então, 

e procurou-se fazer ligação sobre as formas de abordagem sobre o tema Sustentabilidade, e 

suas variações, pois a noção de Sustentabilidade é ambígua e tem por múltiplas 

interpretações, como foram analisadas no capítulo anterior. Essa pesquisa apoiou a 

contextualização sobre a Sustentabilidade e também para apreender as teorias existentes até o 

atual momento. A maioria dos autores completam o raciocínio um do outro, com um 

denominador comum, porém nem sempre converge na mesma direção, uns antropocêntricos e 

outros ecocêntricos.  

 

Ao lembrar que a Sustentabilidade exige a mobilização de vários setores, desde a população, 

que tem que estar orientada com base na Sustentabilidade Social e Ecológica, até as 

autoridades locais para gerar Sustentabilidade Económica e Cultural, com base nos métodos 

relacionados ao Desenvolvimento Urbano Sustentável. Tendo essas diversas realidades a 

operar de forma harmónica, será possível transformar o mito, Sustentabilidade, em realidade. 

Pois o Desenvolvimento Sustentável não depende só das autoridades, nem só da população, 

cada uma das partes deve fazer pressão para que a outra colabore, para termos assim um 

planeta sustentável, e não só uma cidade, ou país. 
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E como apoio ao estudo sobre a Sustentabilidade, buscou-se encontrar formas de mitigar os 

problemas ambientais, a diferenciação entre o Urbanismo Sustentável e o Desenvolvimento 

Urbano Sustentável. Assim foi escolhido o caso de estudo que é o Projeto Alytes, na 

reconversão do campo de futebol da AAC no parque de Stª. Cruz, Coimbra, por caracterizar um 

caso de conservação ambiental numa zona urbana consolidada, que remete ao tema da 

Ecologia Urbana. E também pelo processo de compatibilização entre obra Arquitetónica, 

reconversão urbana e conservação de uma população de sapos parteiros, que demonstrou 

aspetos determinantes no fosso que existe entre os interesses capitais e um Crescimento 

Urbano Sustentável. Seguindo a metodologia escolhida, os biólogos, os arquitetos, e 

intervenientes envolvidos no Projeto Alytes, foram entrevistados, de forma a amparar os 

estudos sobre a conservação ambiental e a partir desse processo, obter respostas relativas ao 

problema de investigação, que é: ´´De que forma se pode mitigar os problemas ambientais que 

destroem os ecossistemas urbanos e reabilitar habitats naturais na cidade?`` 
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5. Trabalho de Campo 

 

5.1. A escolha do Caso de Estudo 

O critério para a seleção do caso de estudo, Projeto Alytes, Coimbra, foi para apoiar a 

investigação exigida nesta dissertação de mestrado, de minha autoria, com o seguinte 

problema de investigação: ´´De que forma se pode mitigar os problemas ambientais que 

destroem os ecossistemas urbanos e reabilitar habitats naturais na cidade?``. Por este 

caracterizar um exemplo, bem-sucedido, de conservação ambiental, numa zona urbana 

consolidada. O que remete ao tema da Ecologia Urbana, devido ao processo de 

compatibilização entre obra Arquitetónica de reconversão urbana e a conservação de uma 

população de sapos parteiros, que demonstrou aspetos determinantes no âmbito que existe 

entre os interesses de capitais e um crescimento urbano sustentável.  

 

Devido a complexidade do caso de estudo escolhido, o trabalho de campo deu-se em várias 

etapas: contacto inicial com o projeto Alytres, através da Professora Doutora Arquiteta Celine 

Veríssimo, a qual é a orientadora desta, e em seguida com o biólogo José Miguel de Oliveira, 

quando houve também uma visita ao Campo de Santa Cruz. E em seguida, iniciaram as 

entrevistas, que estão transcritas em anexo, com o biólogo José Miguel de Oliveira, e a bióloga 

Doutora Maria José Castro, responsáveis pelo Projeto Alytes com alguns alunos da 

Universidade de Coimbra, dos cursos de Arquitetura e Biologia, assim como com os 

utilizadores do campo. Lembrando que houve a tentativa de contacto com o Engenheiro Rui 

Costa, que já não trabalha na construtora ABA, e não havia ninguém mais desta época. 

 

 

No primeiro contacto com o sítio onde está a população de sapos parteiros, com a presença do 

Biólogo, José Miguel Oliveira, foi explicado pormenores relevantes sobre a obra que visavam a 

preservação dos sapos, e também sobre as necessidades para a sobrevivência destes 

anfíbios, desde a sua fase de ovo até a adulta. Ou seja, sobre o que eles necessitam para se 

desenvolver e viver, sobre o espaço de um modo geral, quais foram os trabalhos necessários 

para a compatibilização dos projetos (valas, minas, refúgio, etc.). O que será melhor explicado 

adiante. 
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5.2. A História do Projeto Alytes 

 

O projeto Alytes, foi o principal motivo para a preservação da população dos sapos parteiros, 

lançado tendo em vista a conservação ambiental, para um projeto de Ecologia Urbana. Através 

de um trabalho académico para a Universidade de Coimbra, executado pelos dois biólogos 

envolvidos nele. Foi uma tarefa de observação semanal, que levou cerca de 6 meses para ser 

desenvolvido. A sua importância está na particularidade dos sapos, que além de estarem em 

extinção, são difíceis de encontrar na natureza, para fazer uma investigação tão profunda como 

essa, sobre seus hábitos, dinâmica populacional, biologia reprodutora e requisitos em termos 

de habitat. Porém esse projeto só ganhou dimensão aos olhos dos donos da obra, por ter 

ganho o Prémio Nacional do Ambiente e Conservação e Primeiro Prémio na Categoria 

Ambiente Natural, pela Ford Motor Company, em 2002. Mesmo próximo a época do início das 

obras. O que ajudou bastante, devido a esse fato, estava a ser bastante divulgado. E caso a 

preservação, através da compatibilização entre os dois projectos, Alytes e o de arquitetura, não 

fosse ao menos uma tentativa falhada, poderia trazer uma má imagem junto a Universidade de 

Coimbra, proprietária da obra. 

 

 

 

5.3. Contextualização do Projeto Alytes 

 

Este trabalho de Campo tem como objetivo a conexão entre os conhecimentos, teoria X 

prática. Lembrando que a Sustentabilidade exige a mobilização de vários sectores, desde a 

população, que tem que estar orientada com base na Sustentabilidade Social e Ecológica, até 

as autoridades locais para gerar Sustentabilidade Económica e Cultural. Pois o 

Desenvolvimento Sustentável não depende só das autoridades, nem só da população, mas 

sim, de cada uma das partes que deve fazer pressão para que a outra colabore.  

       

 

O processo de compatibilização ocorreu de forma espontânea, o modo que foi conduzido, a 

suceder bem, dependeu de vários fatores, em primeiro lugar, os sapos foram identificados, e 

com a convicção e empenho por parte dos biólogos, que fizeram desse acontecimento 

aleatório, um projeto internacionalmente reconhecido. Somando a participação dos outros 

intervenientes. Valorizando a importância da preservação de um ecossistema urbano, inclusive, 

tratando-se de uma espécie ameaçada de extinção. E até pode-se concluir que ocorrências 

espontâneas podem ser mais eficazes do que as que são normativas e planeadas. Deste 

modo, tornou-se uma referência para o presente e futuro, que o homem e a natureza podem e 

devem, coexistirem harmonicamente.  
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Durante o trabalho de campo foram reunidas informações relevantes para entender a sua 

importância e o seu sucesso, que serão explicados em separadamente, devido a sua 

complexidade. 

 

5.4. Alytes obstetricans       

Os sapos-parteiros (Alytes obstetricans) são anfíbios, ou seja, sua sobrevivência depende da 

água. Enquanto são jovens, na sua fase larvar, os girinos vivem na água e respiram através da 

pele e brânquias. Quando adultos são maioritariamente terrestres, apenas regressando ao 

meio aquático para fins de reprodução. No entanto, os anfíbios adultos necessitam de lugares 

húmidos, pois além dos pulmões, respiram pela pele. A eficácia da respiração cutânea 

depende da humidade da pele, para absorver o oxigénio. Os sapos-parteiros apresentam um 

tamanho pequeno (cerca de 5 cm), com olhos grandes e salientes (fig.12). A sua cor é 

acinzentada ou acastanhada, com pequenas pontuações encarnadas. Não existem grandes 

diferenças entre o macho e a fêmea (PROJECTO ALYTES, 2002). 

 

 

Figura 12: Sapo-parteiro (Alytes obstetricans) (PROJETO ALYTES, 2002). 

      

São animais noturnos embora também estejam ativos ao crepúsculo. Durante o dia refugiam-

se em pequenas cavidades ou podem enterrar-se. Normalmente os reduzirem a sua atividade 

nos meses mais frios do ano. Os adultos alimentam-se de insetos, aranhas, minhocas, bichos-
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de-conta e os girinos alimentam-se de algas, que reproduzem-se na água, porém como fazem 

fotossíntese, necessitam da luz solar (PROJECTO ALYTES, 2002). 

       

 

 

5.5. O Habitat  

Esses sapos reproduzem-se de Março a Setembro, ou seja, na altura da Primavera e do Verão. 

Durante a noite, os machos cantam para atrair as fêmeas. O seu canto consiste em sucessivos 

sons isolados e curtos, parece com um assobio. As fêmeas respondem aos machos com um 

canto de tom semelhante (mais curto e ténue). Durante o acasalamento, quando a fêmea 

começa a expulsar o cordão de ovos (fig.13), o macho fecunda-os e enrola-os em redor das 

patas posteriores, onde os transporta durante 3 a 4 semanas. Quando os girinos (fig.14) estão 

prontos a eclodir, o macho liberta-os na água. É frequentemente os girinos completarem o seu 

desenvolvimento apenas na Primavera seguinte, o que é um processo extenso, e é por isso 

que se torna muito importante a existência de massas de água permanentes (PROJECTO 

ALYTES, 2002). 

 

Esses sapos têm vindo a desaparecer, como consequência da destruição dos seus habitats, 

devido ao Impacto humano nos ecossistemas naturais urbanos. Devido a alteração das 

condições microclimáticas (redução da humidade devido a drenagem de cursos de água). E a 

poluição das águas, que aumenta a mortalidade dos girinos. Os sapos parteiros são protegidos 

pela Convenção de Berna, Anexo II (D.L. 95/81 e D.L. 316/89) e Diretiva Habitats (D.L.140/99), 

Anexo B-IV. É, deste modo, uma espécie estritamente protegida o que significa a proibição e 

penalização por capturar, deter e transportar exemplares desta espécie (PROJECTO ALYTES, 

2002). 

 

 
Figura 13: O sapo macho a transportar seus ovos (PROJETO ALYTES, 2002). 
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Figura 14: Girinos (PROJETO ALYTES, 2002).      

 

 

5.6.  A História do Campo de Futebol de Santa Cruz  

Assim como os sapos, o campo de Sta. Cruz tem o seu valor próprio e histórico. Por essa 

razão é muito importante que seja entendido sua importância, que foi conquistada com o 

tempo, e quase um século de história (ANDRADE 2008,  PROJETO ALYTES 2003). 

 

 

O próprio terreno, onde o campo está localizado, foi uma conquista. Pertencia a Quinta de 

Santa Cruz, que havia sido adquirida pela Câmara Municipal de Coimbra em 1882. Este local, 

recebeu a abertura de inúmeras ruas, porém uma parte desta quinta teria que manter-se sem 

urbanização, com o destino ao lazer dos conimbricenses. E assim ganhou o nome de Parque 

de Santa Cruz, com a entrada principal para o Largo de D. Luís, atual Praça da República, com 

os seus torreões e pórtico do século XVIII (fig.15) (ANDRADE, 2008). 

 

 

Em Abril de 1917, foi anunciado no jornal ´´ O Despertar`` que seria construído um muro de 

suporte no campo de jogos do Parque de Sta. Cruz. Para este projeto, era indicado que o 

empreiteiro utilizaria a pedra já explorada no local, sendo a restante fornecida e colocada à 

custa da Universidade, e referia também as medidas do muro, com o comprimento de 60 

metros e altura entre os 4,40 e 5,80 metros. E assim já percebemos o motivo dos muros ao 

redor do campo, serem em pedra. O que também é percetível como de suma relevância para 

os sapos. E compreendemos melhor a composição do solo (ANDRADE, 2008). 
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Figura 15: Nesta foto, de 1902, situa-se o antigo Largo de D. Luís, atual Praça da República, onde mais acima, vê-se o 

local sem urbanização, com fins para o lazer dos conimbricenses (ANDRADE, 2008, p. 12). 

     

      

Em Agosto de 1917, a Câmara enviou ao Reitor a minuta da escritura da cedência do terreno. 

Esta indicava as dimensões e os seus limites. Assim como estipulava que as águas nativas 

pertenceriam ao Município, bem como se estabelecia a proibição de entrada para o campo na 

área do parque. E ainda que as árvores do parque eram invioláveis, não sendo permitidas 

construções sem a aprovação camarária. E, mais uma importante cláusula, exarava que o 

terreno voltaria à posse do Município se lhe fosse dado um fim diferente daquele a que se 

destinava. E deste modo, é visto que desde a época, a presença da água era significante, ao 

ponto de ser mencionada (ANDRADE, 2008).  

 

      

Em 18 de Fevereiro de 1918, o campo foi inaugurado. Porém, apesar de, muito faltava para o 

recinto ter as condições necessárias. E em Março de 1922, foi reinaugurado, já com os muros, 

mas ainda sem os balneários e o bufete. Em 1925, os balneários não iam além das paredes, 

(FIG.16). Em 1932, depois de mais obras, que iam sendo feitas conforme as verbas eram 

conseguidas, e dentro dos seus limites de valores, o novo campo é inaugurado. Mas o 

problema das águas ainda é levantado, e foi aprovada uma proposta do vereados dos jardins 

para que se oficiasse à Universidade pedindo autorização para entulhar em pântano no campo 

de jogos (História do Campo de Santa Cruz, pp 38). E finalmente em 1933, o campo conclui 

seus balneários, sem água quente. Em 1937 as bancadas foram ampliadas. Citado no jornal a 
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´´Gazeta de Coimbra``, explicou sobre as obras em andamento: ´´... A Direção da Associação 

Académica está promovendo obras importantes no seu campo de jogos, de maneira a que ele 

comporte o máximo de espectadores. Assim, a bancada lateral foi ampliada nos dois sentidos, 

podendo agora o público preferir bancada central, coberta, ou bancada lateral. A bancada topo 

foi convenientemente arranjada, as águas que tornavam uma parte não utilizável, estão a ser 

captadas para a rede de esgoto.`` (História do Campo de Santa Cruz, pp 42). Com esta 

citação, conseguimos perceber mais uma vez, a presença da água em volta do campo, assim 

como nos dias de hoje (ANDRADE, 2008). 

 

 FIGURA 16: Nesta, de 1962, pode-se observar os antigos balneários e bancada (ANDRADE, 2008, pp 39). 

       

  

 

5.7.  A Compatibilização do Projeto Alytes 

Depois de entendidas as necessidades dos sapos, e as características físicas do campo, 

averiguou-se o que levou, e leva a existir uma população numerosa de sapos-parteiros, com 

cerca de 500 indivíduos.  

 

     

Sabendo da história do Parque de Sta. Cruz, explicada anteriormente, compreendeu-se o que 

levou à criação de uma situação invulgar da existência de uma população de sapos-parteiros 

no meio urbano, como consequência da forma de urbanização que o local sofreu. Contudo, os 

sapos só existem dentro do Campo de Futebol de Santa Cruz e não na restante área do 
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Parque. Desde a criação do campo de futebol, década de 20 do séc. XX, que existe uma 

convivência harmónica entre os sapos-parteiros e os utilizadores do campo. A característica 

primordial, do local, é a existência de algumas nascentes, que são águas muito limpas, e uma 

linha de água permanente contornando o campo, o que cria condições ideais para a existência 

desta espécie. 

       

 

A partir do momento que a remodelação do campo de Santa Cruz, foi conhecida pelos 

biólogos, houve a urgência de criar uma estratégia para proteger os sapos. Dada a 

peculiaridade desta população, foi estabelecido um protocolo entre o Projeto Alytes, o Instituto 

de Conservação da Natureza, a Direção Geral da Associação Académica de Coimbra, o 

Conselho Desportivo da A.A.C., a Sociedade Portuguesa de Herpetologia e a Câmara 

Municipal de Coimbra, visando salvaguardar a conservação desta espécie e do ecossistema 

que a suporta, buscando proteger as qualidade favoráveis, para a sobrevivência dos sapos, 

junto ao campo (PROJECTO ALYTES, 2002). 

 

 

Com isso houve uma análise, feita por um grupo interdisciplinar, com os intervenientes da obra 

(AAC, arquitetos, CMC e UC), para minimizar o impacto das obras e assegurar a continuidade 

destes bichos junto ao campo (fig.17 e 18). Para tal foi criado um local protegido para 

acolhimento temporário desta população, para onde os sapos foram transferidos, antes do 

início das obras, local este, onde houve a construção de uma linha de água, e refúgios. Porém 

também havia um espaço dentro dos muros do campo, para que pudessem refugiar-se, os que 

não foram recolhidos. 

 

 

 

Os factos que levaram a preservação dos sapos são bastante interessantes. Pois é um 

exemplo, não só de um caso de sucesso, mas de perseverança. E também uma lição de que a 

população pode, e deve, ter participação ativa para a conservação de ambientes naturais 

dentro das cidades. E essas atitudes não têm que partir só de órgãos superiores, como o 

Estado. Basta que a população perceba que a concomitância de ambientes naturais e urbanos 

é sempre uma mais-valia a nível do bem-estar, a nível cultural e económico, pois também pode 

gerar e movimentar a economia local. E desta forma conclui-se que o trabalho de 

conscientização, neste caso, dos utilizadores do campo, deve ser intensificado, para ajudar na 

manutenção do local como habitat dos sapos. 
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FIGURAS 17 e 18: Refúgio temporário, no lado externo do campo, para onde sapos foram transferidos durante as 

obras. Com dados cedidos pelos biólogos, é sabido que durante a estadia dos sapos neste local, por cerca de 3 anos, 

inicialmente eram de 300 exemplares, restaram apenas os que eram jovens na data inicial, já que sua estimativa de 

vida é de 5 anos, e durante esse período os girinos não conseguiam desenvolver-se devido a falta de algas, que não 

se reproduzem sem a luz solar, que não havia no local, logo não conseguiam alimentar-se (Castro & Oliveira, 2002). 

 

Os factos que levaram a preservação dos sapos são bastante interessantes. Pois é um 

exemplo, não só de um caso de sucesso, mas de perseverança. E também uma lição de que a 

população pode, e deve, ter participação ativa para a conservação de ambientes naturais 

dentro das cidades. E essas atitudes não têm que partir só de órgãos superiores, como o 

Estado. Basta que a população perceba que a concomitância de ambientes naturais e urbanos 

é sempre uma mais-valia a nível do bem-estar, a nível cultural e económico, pois também pode 

gerar e movimentar a economia local. E desta forma conclui-se que o trabalho de 

conscientização, neste caso, dos utilizadores do campo, deve ser intensificado, para ajudar na 

manutenção do local como habitat dos sapos. 

 

As entrevistas e o contacto direto com o local, e com a perceção das alterações sofridas no 

projeto, ajudaram a fundamentar, de alguma forma, o que já era percebido na sociedade, que 

as pessoas, de um modo geral, ainda não perceberam a dimensão da importância que é a 

preservação do ambiente. A proteção do nosso meio, do nosso planeta, exige mudanças de 

hábitos, que em muitos casos impõe muito mais do que as pessoas querem abrir mão. Às 

vezes preferem pagar para ver, ao invés de pagar para ter a certeza de que as futuras 

gerações terão os recursos naturais que podemos usufruir hoje.  

 



54 

 

5.8.  A Remodelação do Campo de Futebol 

O campo de futebol de Santa Cruz foi inaugurado em 1918, e depois de 80 anos de utilização 

do mesmo e dos seus edifícios de apoio, a Associação Académica de Coimbra, em 1999, 

decidiu apresentar à Camara Municipal de Coimbra um projeto arquitetónico, para a 

remodelação e reparação do Campo de Santa Cruz. Os autores deste foram o arquiteto José 

Cabral Dias e o arquiteto Luis Miguel Correia (ANDRADE, 2008). 

      

 

Para melhor explicar esta obra, foi retirada a memória descritiva publicada no site: 

www.habitarportugal.org/ficha.htm?id=19, (08.05.2012). Neste texto explica resumidamente a 

ideia inicial do projeto e as alterações ocorridas no próprio. 

 

´´O campo de Sta. Cruz (1º quartel do séc. XX) é expressão física de memórias coletivas da 

cidade e do clube. O antigo edifício de balneário (A), simboliza-as e é habitado com um uso 

que o torna público. Ai ficará a cafetaria. Um novo edifício (B) organiza a chegada, dá sentido e 

escala ao edificado. A e estrutura-se, e ao espaço, segundo o programa: 1º e 2º pisos, 

balneários; 3º rouparia, central térmica, posto clinico e nova casa do Sr. Freixo – aberta para o 

campo, em homenagem a entrega, de décadas, ao clube e aos atletas. No exterior, o túnel de 

madeira é um corredor simbólico de ligação entre os diversos pisos; a (re) ligação ao Jardim da 

Sereia cruza-se com a cidade; a essencialidade é a resposta às limitações orçamentais e ao 

intenso uso adivinhado. Com a obra a iniciar-se, os biólogos descobrem a rara colónia de 

sapos e o projeto altera-se: surgem as minas – Norte e a Sul do edifício B – e a vala – periferia 

do campo. No final, a arquitetura cumpriu-se e os sapos multiplicaram-se.``  

 

 

Destacando que na época da remodelação, 2001, não era muito comum a valorização da 

preservação dos ecossistemas, foi o que a maioria dos intervenientes entrevistados ressaltou. 

E nessa altura já falava-se bastante na preservação do meio-ambiente, porém, assim como 

hoje, essas medidas preventivas e conservacionistas, ainda não são levadas muito a sério.  

 

A seguir estão expostas as plantas do projeto de remodelação do Campo de Santa Cruz (fig. 

19, 20 e 21), e na continuação, fotos antigas e atuais do mesmo, para uma melhor visualização 

das alterações ocorridas (fig. 22 a 38). 
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Figura 19: Planta de localização, com a remodelação e o corte longitudinal do conjunto 

(www.habitarportugal.org/ficha.htm?id=19).

 Figura 20: Corte edifício A e Alçado edifício B com a circulação exterior, onde pode-se observar o desenho da vala que 

circunda o campo, destacada pelo círculo vermelho (www.habitarportugal.org/ficha.htm?id=19, 08.05.12). 

 Figura  21: Corte bancada lateral, com vista da bancada, e dos edifícios A e B, onde pode-se observar o desenho da 

vala que circunda o campo, destacada pelo círculo vermelho (www.habitarportugal.org/ficha.htm?id=19, 08.05.12). 
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Figura 22: Acesso principal às bancadas, anterior a obra. Onde vê-se o antigo balneário, o antigo portão de ferro, e as 

antigas bancadas, assim como o estado de conservação do local, anterior as obras (VERÍSSIMO, 2004). 

 

 

Figura  23: Acesso principal às bancadas, posterior a obra. Onde vê-se a nova cafetaria, o novo portão e a marcação, 

no chão, desse acesso (LIMA, 2012). 
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Figura  24: Vista geral do acesso principal ao campo, antigo balneário, a antiga casa do Zelador, as antigas bancadas 

principal e lateral (VERÍSSIMO, 2004). 

 

 

Figura  25: Vista geral do acesso principal ao campo, antigo balneário, já sem a casa do Zelador, e com a estrutura da 

nova bancada principal, durante a obra (IMAGOTECA MUNICIPAL DE COIMBRA). 

 

 



58 

 

 

Figura  26: Vista geral do acesso principal ao campo, com a nova cafetaria, e o novo edifício (B), que agrega a parte 

administrativa e os balneários (LIMA, 2012). 

 

 

Figura 27: Pórticos do acesso secundário, direto ao campo, durante a obra (IMAGOTECA MUNICIPAL DE COIMBRA). 
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Figura  28: Pórticos do acesso secundário, direto ao campo, após a obra (LIMA, 2012). 
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Figura 29: Vista Bancada lateral, com a vala junto a ela, 
antes da remodelação (CASTRO & OLIVEIRA ,2004). 

Figura 30: Vista Bancada lateral e a vala junto a ela, 
depois da remodelação (LIMA, 2012). 
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Figura  31: Acesso, do Parque de Santa Cruz, às bancadas laterais, antes das obras (VERÍSSIMO, 2004). 

 

 

 

Figura  32: Acesso, do Parque de Santa Cruz, às bancadas laterais, depois da obra. Com a nascente preservada, no 

seu lado esquerdo (LIMA, 2012). 
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Figura 34: Vista da entrada principal, para os edifícios A e B. (LIMA, 2012). 

Figura  33: Esta é a única indicação, 
dentro da área do campo, sobre a 
existência dos sapos neste local. E está 
exposta junto a entrada do piso superior 
(LIMA, 2012). 



63 

 

 

Figura  35: Nascente preservada, para possibilitar a preservação dos sapos, localizada entre o edifício dos novos 

balneários e a bancada lateral (LIMA,2012). 

 

 

Figura 36: Neste conjunto pode-se ver a nascente e a fonte preservadas, assim como perceber a manutenção das 

valas ao redor do campo (LIMA, 2012). 
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Figura 38: Detalhe da terminação, da canaleta de drenagem, em rampa, para que caso os sapos caiam nela, consigam 

sair. Drenagem essa, para que as águas sujas, de uma provável lavagem com químicos, não sigam para a vala onde 

os sapos habitam (LIMA, 2012). 

 

Figura  37: Detalhe da fonte resguardada, 
junto a bancada principal. Com um 
importante detalhe de uma rampa sob a pala 
de circulação, de forma aos sapos terem 
acessibilidade a ela (LIMA, 2012). 
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6. Resultados e Conclusões 

Após a análise sobre este Caso de Estudo, os dados e resultados foram ligados a revisão 

literária feita sobre Sustentabilidade, Ecologia Urbana e Desenvolvimento Urbano Sustentável. 

A fim de confirmar, ou se necessário, confrontar a teoria. Desta forma procura-se exemplificar 

um processo, que testemunha uma ocorrência feliz, relativa a proteção ambiental urbana. 

Fomentando a ligação da prática com a teoria. Além disso, pretendeu-se demonstrar que a 

aplicação das ações sustentáveis, nem sempre são tão dispendiosas e nem sempre são 

fatores que dificultam a materialização da arquitetura. E sim, passam a ser uma mais-valia, do 

ponto de vista ambiental, social e económico. E que até o próprio investigador, arquiteto, 

biólogo ou cidadão comum, podem preservar o meio ambiente na cidade, e não esperar que 

somente o Estado seja a fazê-lo. O que é preciso, é trabalhar em equipa multidiciplinar, com 

ajuda mútua, sensibilidade ambiental, disseminação dos resultados e educação ambiental. 

 

Quanto ao Urbanismo e o Ordenamento do Território, esses devem ser tratados de modo 

unitário pelas políticas de organização do território. Desde o conceito moderno de paisagem 

antrópica, que visa a integração da natureza e cultura como manifestações complementares, 

uma vez que a identidade cultural é o produto do ambiente natural habitado pelas populações, 

da necessidade de uma visão global, passando através da verificação dos instrumentos 

técnicos de análise e de avaliação dos elementos característicos, até chegar às linhas 

orientadoras comuns para a gestão do território (Gomes, 2004). Em muitos países em 

desenvolvimento, a expansão urbana tem muitas vezes se caracterizado por ilegalidade, 

informalidade e pela falta de planeamento. 

 

Uma das realidades que temos de enfrentar é que, em muitas partes do mundo, as medidas 

com vista ao Desenvolvimento Urbano Sustentável, tem de ser postas em prática sob a 

proteção da privatização, o que retirou a gestão de numerosos serviços urbanos às autoridades 

das cidades e as colocou nas mãos das empresas. O desenvolvimento urbano amigo do 

ambiente poderá tornar-se o maior desafio do século XXI, não apenas por interesse humano 

próprio, mas também com vista a uma relação sustentável entre as cidades e o planeta. Limitar 

o consumo urbano de recursos e a produção de resíduos será certamente de decisiva 

importância para que uma humanidade urbanizada seja viável a longo prazo. Temos muitas 

opções para o Desenvolvimento Urbano Sustentável: a prevenção, a reutilização e reciclagem 

dos resíduos podem facilitar uma resolução eficiente no consumo de recursos. Sistemas 

energéticos eficientes e limpos podem melhorar o desempenho das cidades e seus edifícios. 

Esses objetivos, em última análise, apenas podem ser alcançados através de vigorosa 

participação e pressão públicas. Muitas das intervenções necessárias para mitigação e 

adaptação das mudanças do clima estão relacionadas ao ambiente básico e aos objetivos para 
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o Desenvolvimento Sustentável, tais como o investimento em energia renovável, na 

reabilitação de ecossistemas, e desenvolvimento de infraestruturas básicas. 

 

Ao longo do estudo as questões, que inicialmente impulsionaram a análise, ganharam mais 

peso, estas foram: Qual o motivo das dificuldades de implantação dessas formas de ações? E 

de que forma realmente pode-se envolver todos os cidadãos para que tornem-se ativos? Pois 

quanto mais se pesquisa sobre a importância da sustentabilidade, para o planeta e para os que 

vivem nele, mais se acha publicações de livros, estudos, etc., sempre a destacarem que já não 

há muito tempo a esperar. Logo as questões ficaram ainda maiores, pois quando há 

ignorância, a culpa é menor. Mas após o conhecimento, que a cada dia que passa é maior, a 

culpa acaba por ser proporcional a ele. Porém o que é claramente percetível, é a falta de 

incentivos atrativos para minimizar, ou até abolir, os causadores da decadência mundial. 

Evidentemente todos os esforços são bem-vindos, porém os incentivos governamentais ao 

nível regional e local é muito pequeno. Deveria haver campanhas para a prática da reciclagem 

e da reutilização dos materiais, haver maiores estímulos para o uso das energias renováveis, 

etc.. O esforço para diminuir a produção de CO₂, teria que estar presente desde a pequena, até 

a grande escala.  

 

E depois de tantos anos a discutirem sobre os mesmos assuntos, a estabelecerem metas 

semelhantes, a investir tempo e dinheiro com pesquisas, e inclusive para a realização de todos 

esses encontros, porque muito pouco mudou? Quando se investiga a história das convenções 

e similares, descritos anteriormente, percebe-se que é complicado sair da teoria e seguir para a 

prática, pois envolve muitos agentes, mas apesar de tudo já é possível ver alguns resultados 

positivos. Apesar das conquistas das últimas três décadas, os conceitos atuais de  

Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável são claramente insuficientes para conduzir 

transições necessárias para adaptar as relações humanas com o resto da biosfera para o 

futuro (Adams, 2006). 

 

Todo esse processo de transição para os moldes baseados na sustentabilidade, está sendo 

adiado, pois as pessoas não querem diminuir seus padrões de consumo. Porém pode chegar o 

dia que não haverá mais a possibilidade de reverter o processo, pois a maioria dos recursos, 

que são matéria-prima, não podem ser produzidos industrialmente. E então, já não haverá 

opção, para a humanidade, é muito importante que esse extremo não aconteça, senão o futuro 

não será tão diversificado como os dias de hoje, que já não é tanto quanto no passado. Mas 

ainda há tempo para mudanças, que não precisam ser radicais, pois com a ação da população 

em geral e com políticas ambientais, as cidades podem reduzir seus consumos energéticos e 
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as emissões dos gases nocivos ao homem e ao ambiente. E assim regenerar o ambiente, 

tornando-o um habitat que faz parte dos sistemas naturais/ecossistemas naturais. 

 

As principais questões relevantes para a Sustentabilidade já foram exaustivamente debatidas 

incluem uma grande quantidade de análise económica, temperada por importantes lições 

extraídas da termodinâmica e da ecologia. A questão principal é a negligência sobre a 

evolução antropológica, histórica, psicológica, moral e tecnológica da sustentabilidade, para 

desta forma ter-se total noção da realidade sobre as mudanças que aconteceram. O que 

mostraria quão profundas são algumas das forças subjacentes que impulsionam o 

comportamento humano e ambiental. Qualitativamente, as ameaças mais evidentes a longo 

prazo, para a sustentabilidade de uma sociedade industrial, são que os estoques finais, de 

recursos não-renováveis naturais devem diminuir, e que a poluição vai aumentar, porque os 

resíduos são despejados mais rápido do que o ambiente pode assimilá-los. Se os recursos 

ambientais são corretamente avaliados, incluindo a proibição de seu uso para além de 

qualquer limite da catástrofe, o seu preço poderia, talvez, aumentar o suficiente em resposta a 

exigência de um maior investimento para garantir que haja menor utilidade, e desta forma 

poderia estagnar seu declínio. O conhecimento, sob a forma de progresso técnico, pode ser 

mais importante do que as ferramentas (Pezzey, 1992). 
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A.1. Transcrição das Entrevistas: 

  A.1.1. Transcrição da Entrevista com o Cliente, Associação Académica de Coimbra (AAC), 

ocorrida em 15.03.12. 

- Qual seu cargo na AAC? 

O presidente do conselho desportivo, destacando que todo ano, muda de responsável, ou seja 

o atual, não é sucessor direto do responsável, na altura das obras. 

- A quanto tempo o Sr. tem esse cargo? 

Tomou posse em Janeiro de 2012. 

- Quais os tipos de serviço que a AAC presta a comunidade estudantil? 

A associação presta serviço, principalmente para os estudantes, atendendo aos interesses 

deles. 

 

- Como a AAC é financiada? Tem parceiros, públicos ou privados?  

Tem como patrocinadores particulares, a TMN e a Caixa Geral de Depósitos  

 

- Qual foi a primeira impressão da AAC, relativa ao Projeto Alytes? 

Não tinha conhecimento do projeto Alytes, e achou interessante unir essa causa de 

preservação a remodelação do campo e completou: Se pode coordenar a interação positiva 

entre o campo e a espécie, por que não?! 

Acredita que foi uma mais-valia para a cidade. 

E demonstrou-se aberto para cooperar para ações que acrescentassem algo a cidade. 

 

- Você tem hábito de utilizar o campo? E já havia percebido a presença das valas? 

Nem sempre, mas quando posso, sim. E nunca havia percebido a existência da vala. Ou seja, 

não incomoda em nada. Só quando a bola cai nas valas. 

 

 

A.1.2. Transcrição da Entrevista com os Arquitetos: (via e-mail, 23.03.12) 

- A quanto tempo têm o gabinete? A quanto tempo trabalham juntos?  

Desde 1994 que temos estabelecido parcerias que, embora pontuais, nos levaram a 

desenvolver diversos projetos em coautoria. Embora não tivéssemos sociedade em termos 

formais, desde o mesmo ano e até 2011, mantivemos escritório nas mesmas instalações, 

partilhando espaço físico e de debate de ideias. 

 

- Como foi o primeiro contacto com os biólogos?  
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O primeiro contacto com os biólogos ocorreu por intermédio da AAC – Conselho Desportivo - e 

da empresa de fiscalização da obra - Rui Prata Ribeiro Lda – e ocorreu no Campo de Sta Cruz. 

 

- De que maneira a identificação dos sapos, melhorou, ou piorou, o programa do projeto? 

Quais foram as maiores dificuldades para a realização da união destes projetos? Como foi a 

relação dos biólogos? Qual a sua posição relativa a preservação dos sapos? Com a junção dos 

projetos, houve alguma mudança, ou houveram algumas mudanças, que vocês acharam que 

enfraqueceu a identidade do projeto inicial? E hoje, acham que foram validos os esforços para 

a concretização do mesmo? 

A ideia de preservação dos sapos interferiu decisivamente no projeto e na obra. Os espaços 

exteriores tiveram que ser significativamente alterados para dar acolhimento à colónia dos 

animais, com zonas que dessem suporte ao habitat: zonas húmidas (de encaminhamento e 

recolha da água dos cursos subterrâneos do local - mina projetada na zona da bancada); 

zonas de crescimento de vegetação; zonas de sombra; passagens entre as zonas de 

vegetação e de sombra e as de água; criação de uma mina suplementar (com o decurso do 

avanço da obra e do projeto de preservação dos sapos), a Sul do Edifício B (proposto), 

resultante da verificação de que a colónia se tinha desenvolvido com facilidade no local em 

questão (numa mina provisória, criada pelo empreiteiro, para realojar os sapos durante os 

trabalhos de construção da bancada principal (A) e poder aí construir a mina inicialmente 

pensada (local onde tinha existido uma estrutura desse género). 

No que refere à execução da obra, a preservação dos sapos obrigou, como foi descrito acima, 

a mover a colónia de local para local, criando sucessivos locais provisórios com condições 

adequadas ao habitat. 

Em suma, as interferências programáticas colocaram-se nos espaços externos, obrigando a 

rever todos os arranjos exteriores na envolvente do campo principal. 

 As dificuldades prenderam-se com a incorporação de dados que não estavam previstos 

inicialmente, já com a obra em andamento, com prazos curtos a que acrescem as de manter a 

funcionalidade e segurança do recinto, bem como a integridade da obra de arquitetura. A 

preocupação de dar acolhimento à manutenção da colónia de sapos não poderia levar, em 

nosso entender, à anulação da arquitetura ou a um menor cuidado em relação à utilização do 

recinto por pessoas. A nossa preocupação de fazer a síntese entre o projeto de arquitetura e o 

de natureza biológica foi a dificuldade maior. 

Claro que as tensões que surgem num processo desta natureza, com visões que são 

contrastantes e não estão conciliadas de início foi e é uma dificuldade em ações como esta. É 

necessário construir pontos de contacto, capacidade de diálogo e entendimento das premissas 

e objetivos de ambas as partes - e esse processo para se consolidar precisa de algum embate. 

O caminho até esse entendimento e as cedências – sem perder de vista o objetivo fundamental 
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de cada uma das partes e a síntese global a que se deve chegar – é outra das dificuldades que 

sentimos no processo. O processo negocial nunca é isento de tensões e algum drama, e o 

projeto do Campo de Sta. Cruz não foi exceção. Mas como não acreditamos em projetos sem 

drama, sem dificuldades que obriguem a pensar tudo de modo mais profundo e a procurar as 

melhores soluções específicas, as melhores para um problema concreto, bem como a junção 

de todas as peças ainda que pareçam antagónicas, as tensões de que falamos não foram um 

problema inultrapassável. Encarámo-las com naturalidade. E foi com naturalidade, também, 

que reagimos na relação com os biólogos. É claro que houve tensões, que nem sempre o 

diálogo foi o mais fácil. Mas isso é perfeitamente natural quando duas visões – sejam elas as 

da arquitetura e da biologia ou outras – têm que se conciliar para produzir uma síntese. As 

pessoas são diferentes, as disciplinas também, logo não se pode esperar que pensem 

exatamente do mesmo modo. É normal que surjam confrontos de ideias. Não é grave, 

sobretudo se souberem encontram uma via de entendimento para construir o ponto de 

convergência dos seus saberes disciplinares, das suas intenções e objetivos. 

Se o esforço que foi realizado por todos – dono de obra, equipa de fiscalização, empreiteiro, 

arquitetos e restantes técnicos envolvidos – permitiu que o projecto de preservação dos sapos 

fosse uma evidência, quer dizer que tivemos êxito e não escondemos que sentimos satisfação 

por isso. 

- Qual era o programa do projeto inicial? (sem resposta) 

- Qual foi a primeira impressão, relativa ao Projeto Alytes? (sem resposta) 

- O que acharam da atitude dos biólogos de se empenharem para a preservação desse 

ecossistema? (sem resposta) 

- Acreditam que esse projeto realmente foi bem-sucedido? 

No essencial, julgamos que o resultado foi bem-sucedido – atendendo a esse dado de que a 

colónia dos sapos está próxima do desenvolvimento de antes da obra – no entanto, fruto de 

circunstâncias várias (monetárias; de prazos, e do cansaço que um processo tão intenso e 

longo necessariamente provoca nos intervenientes na obra) alguns aspetos relativos aos 

arranjos exteriores não ficaram completamente concluídos ou não o ficaram de um modo que 

nos satisfaça integralmente. 

 

- O que vocês pensam sobre a importância o papel do arquiteto nas intervenções urbanas 

sustentáveis e na divulgação da ecologia urbana? 

Sendo a cidade – o urbano – um assunto que envolve diversos saberes e disciplinas, o papel 

do arquiteto é fundamental, como o é o de outros profissionais. Se não se faz desenho sem 

conhecimento e informação, não nos parecem, tão-pouco, que possa haver cidade sem o 

contributo do desenho do arquiteto e, sobretudo, da síntese que esse mesmo desenho permite 

estabelecer entre o conhecimento fragmentado pelas diversas disciplinas. Isto não deverá 

querer dizer que ambicionemos um mundo todo desenhado no estirador. Não acreditamos no 
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papel demiúrgico do arquiteto, mas quando se trata de estabelecer algumas regras, quando 

estas são relevantes e fazem sentido, o seu papel é fundamental. 

 

- E sobre as escolas de arquitetura, acham que elas conseguem incentivar esse tipo de 

prática? 

Não podemos falar em nome do que se faz nas escolas de arquitetura. Podemos falar 

daquelas que conhecemos. E nesta matéria não diremos que não haja espaço para melhorar, 

mas uma coisa é certa: aquilo que se transmite aos estudantes de arquitetura é que não estão 

sozinhos, que a disciplina que aprendem depende do contributo de outros, de um modo 

multidisciplinar, que o seu trabalho se fará em equipa, sobretudo quando passam para a escala 

da cidade e do território. Essa noção deverá dar-lhes capacidade de lidar com a 

interdisciplinaridade de modo abrangente e plástico, sem dificuldade de ouvir e dar relevância 

aos contributos disciplinares mais díspares. Não vamos, no entanto, dizer que não haja alguns 

problemas de consciência ambiental ou ecológica. Mas isso é um problema da sociedade, de 

um modo geral. Os arquitetos são cidadãos como os outros. Por outro lado, não direi que o 

discurso ambiental e ecológico seja sempre muito claro ou que as suas motivações sejam 

facilmente percetíveis. Não basta falar de sustentabilidade ou de biodiversidade. É preciso 

debatê-la, explicá-la e equacioná-la – em cada momento e não em abstrato. Tudo tem um 

custo e a sociedade tem de saber se pode suportá-lo. 

 

 

A.1.3. Transcrição das Entrevistas com os biólogos: 

A.1.3.1. Transcrição da Entrevista com o Biólogo Miguel José Oliveira , ocorrida em Fev. 2012. 

- Se isso não tivesse acontecido, o que aconteceria com os sapos? 

- Como a exceção a regra aconteceu? 

A descoberta dessa população foi por acaso. Através do assobio que os machos fazem. 

 

- O que houve para esse projeto ter sido bem-sucedido? Realmente foi bem-sucedido? 

Essa questão do que é bem-sucedido é algo que pode ser visto em varias vertentes, pode se 

avaliar o projeto em relação a comunicação com a sociedade, os objetivos da AAC, os 

objetivos de preservação dos sapos, cada um tem um resultado diferente. A preservação era o 

objetivo principal, e nesse caso, o projeto foi muito bem-sucedido. E depois da obra até então, 

há uma monitorização.  

 

- Qual a importância dessa espécie? 

 Essa espécie não existe só aqui em Coimbra, ela pode ser encontrada desde o Mondego para 

Norte. Essa espécie é protegida por lei, é bastante vulnerável, depende de águas permanentes 

com qualidade, e pode ser que uma linha d`água passe a ser canalizada, ou áreas que ficam 
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degradadas, ou há o crescimento da urbanização, uma espécie que está a desaparecer na sua 

área de viver, por vários motivos. 

 

- Você acha que foi decisivo para a realização de medidas para a preservação dos sapos, o 

fato de eles serem protegidos por lei? 

Não foi a mais decisiva. Pois a proteção é através de um documento, que não garante a sua 

preservação. Tem que haver muito mais fatores para proteger um ecossistema do que somente 

a legislação. Pois se alguém não cumprir a lei, simplesmente paga uma multa. E muitas vezes 

não há fiscalização.  

Destacando que nada iria garantir a sobrevivência dessa população. Pois dentro de uma obra, 

pode acontecer muitas coisas, e não só, poderia acontecer qualquer coisa que modificasse as 

condições do ambiente, e isso já seria o suficiente para a mortandade dos sapos. 

A legislação é um ponto de partida, mas não resolve por si só o problema. 

 

- Quais foram as primeiras iniciativas, quando souberam do projeto arquitetónico para o habitat 

dos sapos? 

Agua, os esconderijos, alimentação, conectividade entre todos os espaços, para poderem se 

proteger, etc.. 

 

Quando viu a notícia da reabilitação no jornal, foi um choque, pois todo o trabalho de 

investigação feito poderia ser perdido. E ai foi um momento crucial, pois nesse momento, ou 

você acomoda-se, ou toma uma atitude, que exige muito tempo. Nós sempre podemos mudar 

as coisas, mas podemos não ter energia, ou motivação, etc. 

As alterações de arquitetura foram sendo vistas ao longo da obra. A parte financeira não foi o 

grande problema, pois elas não implicavam custos adicionais.  

A vala foi desenhada de modo a ser mais estreita possível, e com a profundidade de 10cm. Foi 

pensado em colocar algumas pedras dentro da vala, mas não foi aceito, pois seria perigoso 

para a segurança dos utilizadores, e também elas poderiam ser, eventualmente utilizadas 

como armas de arremessar. 

Não sabe dizer se há mortalidade dos girinos devido ao facto da bola cair na vala. Até porque 

antes já era assim, e anteriormente o campo era mais próximo ao campo 

Uma questão que se pode abordar, é a compatibilização dos vários interesses, nesse caso, a 

preservação dos sapos e a utilização do campo, com as questões legais da legislação. Ou 

seja, nem sempre pode fazer o que se quer, pois a legislação não permite. As soluções foram 

adaptadas de forma que fossem práticas, sem custos a AAC, sem comprometer a salvaguarda 

dos sapos, sem comprometer a utilização do espaço e que fosse legalmente aceita. Tudo que 

foi utilizado no espaço, estava homologado, mesmo que não fosse ideal. 

A divulgação tem que ser melhorada, na altura do projeto, foi mais divulgada, dentro do meio 

científico, mas junto do público, não. E a divulgação principalmente junto aos utilizadores, para 

que não joguem lixo para dentro das valas.  



77 

 

Destacou que hoje em dia a abordagem e a aceitação para esse tipo de projeto é melhor, do 

que há 10 anos atras. 

O que for proposto agora, como por exemplo a colocação de um cartaz para a divulgação, é 

como se fosse um bónus. 

 

A.1.3.2. Transcrição da Entrevista com a Doutora Biólogo Maria José Castro, ocorrida em 

01.04.12. 

Essa entrevista foi mais uma conversa sobre o projeto alytes. Pedi que ela contasse as coisas 

que achava mais relevantes dentro do projeto Alytes. E desta forma acabou por responder as 

principais perguntas. 

Na altura, eu estava a trabalhar como professora na EUVG, e acabou por acontecer de 

envolver arquitetos e arquitetos paisagistas da EUVG, e não propriamente da Universidade de 

Coimbra. E nem os autores do projeto do campo.  

Quando descobriram que havia no campo a população de sapos parteiros decidiram fazer um 

estudo de ecologia. Pois o facto de ser uma população muito grande, que ficou isolada no meio 

da malha urbana de Coimbra.  

Quando os sapos machos estão a cantar, e nós assobiamos, eles respondem. 

Em determinada altura, que estavam recolher dados sobre a população, sobre fatores 

ambientais, caracterizando a população. Tiveram acesso a informação sobre a remodelação do 

Campo. E como os anfíbios, estão a nível mundial, em declínio, numa forma geral essas 

populações estão a diminuir.  

É um projeto associados a Universidade de Coimbra, que é a AAC, e sempre viveram ali junto 

ao campo de futebol. E se calhar podiam incluir algum movimento para a sua preservação. Na 

tentativa de conciliar as duas coisas, o projeto que não tinha a parte de conservação ambiental, 

passou a ter a componente de conservação. Envolveu uma tentativa de reformular o projeto de 

arquitetura, onde entraram os arquitetos da EUVG, para darem soluções ao problema relativo 

ao projeto em si. E durante as obras tiveram diretamente em contacto com os engenheiros e 

construtores, para que fossem procuradas medidas para minimizar o impacto sobre a 

população. Essa é uma espécie de sapo que depende muito da existência permanente de 

água. O que é raro, pois há muitas espécies de sapos que não dependem tanto da água, pois o 

período de reprodução é curto. Mas esses têm um período de reprodução tão longo que 

começa com a primavera e acaba em Agosto. Ainda por cima, nessa altura, que é a primavera 

e o verão, que em Portugal, é a altura que tem menos água. Eles precisam de água corrente. 

Os girinos desenvolvem-se lentamente. As águas, presente junto ao campo, são resquícios da 

linha d`água que existia na Sá da Bandeira, essa linha d´àgua foi entubada, e hoje passa por 

baixo da Sá da Bandeira, onde está a ser canalizada para o rio Mondego. Com a exceção 

daquele pedaço, que a água está a aflorar na superfície e criou aquele ribeirinho. Uma 

pequena linha d`água que está sempre a correr. Com boa qualidade ambiental. Portanto houve 

o esforço de preservar esse ribeiro.  
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Na altura, houve o contacto com a Camara Municipal de Coimbra, antes do projeto se iniciar. É 

um projeto que acaba por ser para a preservação da biodiversidade e como é que a construção 

e o crescimento urbano podem ser conciliados com a conservação da natureza. Isso na altura 

foi considerado um pouco estranho. Embora, já existisse o conceito de cidades sustentáveis, a 

agenda 21. Já havia a preocupação com a preservação da espécie. Mas nada disso parecia 

ser de grande importância para as pessoas envolvidas. Principalmente em relação a AAC, por 

ser parte da Universidade. Nós acabamos tendo sorte pelo facto de na fase inicial termos 

ganho um premio do melhor projeto de conservação de Portugal. E mais importante é que esse 

projeto ganhou protagonismo. Caso contrário, seria muito difícil. Foi uma luta constante com as 

várias entidades, pois foi um projeto que foi feito sem ter um estudo de impacto ambiental, 

AAC, os donos da obra, etc. no entanto não houve muito empenho por parte dos arquitetos do 

projeto, nem da parte da AAC, nem da parte desportiva da AAC. Muitas reuniões, muita 

insistência, o surgimento de informações falsas, o que não foi muito fácil envolver muito 

empenho. 

Muitos alunos tiveram a estudar essa população, principalmente os da EUVG, os quais era 

professora. Como um caso pratico na disciplina de ecologia urbana.  

Foi comentado por mim que muitos alunos de biologia não sabiam da existência desse projeto, 

assim como os alunos de arquitetura da Universidade de Coimbra. E a bióloga disse que é 

normal que as pessoas não saibam, até por causa do tempo que já passou, e em projetos 

dessa natureza, quanto menos as pessoas souberem, menos perturbação terão os sapos. 

Porém ela gostou da ideia de divulgar a existência dos sapos e o projeto de preservação dos 

sapos, entre os utilizadores do campo, como tentativa de que as valas sejam melhor cuidadas, 

por causa do lixo jogado nela. E disse também que antes da remodelação havia uma casa, 

onde o senhor responsável pelo campo, morava e ele fazia a manutenção, também da vala, 

desta forma ela não tinha tanta vegetação, e nem tanto lixo. Por outro lado, o que seria 

interessante a divulgação desse projeto como exemplo de preservação, o que acaba por ter 

essa falha para com a comunidade. E acrescentou que as crianças, normalmente gostam muito 

dos sapos. E em termos de divulgação, ela disse que há a falha de não terem um site.  

O mais difícil para conseguir dos arquitetos, foi convencê-los de não retirar a água presente no 

local.  

A mina que foi mantida, foi remodelada.  

 

Os arquitetos deveriam ter uma formação mais holística, em termos do papel que eles têm 

nesse mundo e não simplesmente de arquitetura. E o papel dos professores é também de ser 

um bom exemplo.  

 

Falou numa situação engraçada, que o arquiteto do projeto, participou de forma ativa, numa 

exposição ligada a arquitetura e a biologia, mas não em termos de compatibilizar as duas. Mas 

sim, na arquitetura preocupada com as formas, como elas se assemelham as formas da 

natureza.  
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O que ela sentiu, da parte do arquiteto, é que o projeto era algo precioso para eles, e não 

queriam modificá-lo. Não se preocuparam com a compatibilização dos dois projetos, de 

arquitetura e preservação. Só com a funcionalidade do projeto. E não é suposto ser assim. Pois 

acaba de ser um exemplo. No entanto, se nós não tivéssemos ganho o projeto, não teríamos 

conseguido, na medida que os anos foram passando, já se falava mais sobre a preservação 

das espécies.  

 

A legislação não influenciou para a preservação dos sapos. A grande maioria dos répteis e 

anfíbios estão protegidos, a nível mundial.  

 

 

A.1.4. As Construtoras 

O Engenheiro Rui Costa, já não trabalha na construtora ABA, e não havia ninguém mais desta 

época. 

 

A.1.5. Transcrição da Entrevista com Alunos da Universidade de Coimbra 

 

A.1.5.1. Transcrição da Entrevista com o Aluno da Faculdade de Biologia:  

- Nome, para eu colocar na lista de agradecimentos 

Hermes Tomé de Jesus Macedo, Universidade de Coimbra. 

 

- Está em qual ano do curso? 

Segundo ano de licenciatura . 

 

- Você já tinha conhecimento sobre o Projeto Alytes? 

Infelizmente não. 

 

- Se sim, já o visitou? Se não, já foi ao Campo de Santa Cruz depois da remodelação e reparou 

na presença de valas ao redor de boa parte do campo? Já havia reparado na existência de 

uma fonte de água sob a bancada? E outra fonte do lado esquerdo do novo edifício? 

Sim, de facto já visitei o Campo Santa Cruz e reparei na existência das valas e das fontes. São 

elementos arquitetónicos do campo ao qual, na minha opinião, são de fácil atração visual para 

quem visita aquele espaço.  

 

- Agora que tiveram o conhecimento deste projeto, acham que ele serve de inspiração para o 

futuro, de alguma forma? 

Este projeto é de todo um exemplo do que se deve tomar em atenção e preservar aquando se 

pretende construir ou reconstruir espaços dedicados ao Homem, seja locais de trabalho, 

desporto ou lazer. É um projeto significativo e revelante, que demonstra muito bem que a 

arquitetura pode ser exercida sem prejudicar a flora, e neste caso a fauna existente. 
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- Qual a sua posição relativa a preservação dos sapos? O que acharam da atitude dos biólogos 

de se empenharem para a preservação desse ecossistema? 

O sapo-parteiro-comum  (Alytes obstreticans) sendo uma espécie endémica de Portugal, ou 

seja uma espécie da nossa fauna, é de máxima importância que seja preservada. Deste modo, 

a atitude dos biólogos em se empenharem para preservar esta espécie, na minha opinião, foi 

muito importante, pois os sapos fazem parte de um ciclo de vida útil para os seres humanos, e 

pelo que estes anfíbios já ocupam o local há milhares de anos, mesmo antes de ser construído 

o Jardim da Sereia e, consequentemente o Campo Santa Cruz.  

Se o Homem procura preservar edifício históricos da História de Portugal, também será 

importante proteger e defender a história natural do nosso país, história esta, que tem mais 

anos do que os edifícios revelante para o Portugal.  

Logo, a vida selvagem e as atividades humanas podem coexistir em equilíbrio, desde que se 

faça um esforço.  

 

 

A.1.5.2. Transcrição da Entrevista com Alunos da Faculdade de Arquitetura, Darq 

 

Essas entrevistas, com alguns alunos da DARQ, foi devido ao Arquiteto Miguel Correia, dar 

aulas nessa escola. E a intensão era entender até que ponto os alunos dele e da escola, de 

uma forma geral, tinham conhecimento sobre a totalidade dos acontecimentos relativos a obra 

de remodelação do Campo de Santa Cruz. 

 

O primeiro aluno a ser entrevistado, já era meu conhecido, e os seguintes, conhecidos dele que 

passaram no local, já que a entrevista foi feita dentro da UC. 

 

A.1.5.2.1. Rui Agnelo, 4º ano, que faz parte do núcleo de estudantes de arquitetura, que por 

sua vez faz parte da AAC. 

 

- Você tem conhecimento sobre o Projeto de Remodelação do Campo de Futebol de Santa 

Cruz? E do projeto Alytes? 

Foi aluno do Arquiteto Luís Miguel Correia. Sabia da existência do projeto de remodelação do 

Campo de Futebol de Santa Cruz, e não sabia que havia a preservação dos sapos. E depois 

que ficou ciente de como ocorreu a união dos dois projetos, disse que achava importante a 

divulgação dos dois projetos juntos, pois acredita ser de grande importância a valorização do 

ecossistema urbano. 

 

- Já visitou o Campo? 

Sim, mas não percebeu a presença das valas, até porque haviam muitas pessoas e não é algo 

que chame muita atenção. 
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- O que você pensa sobre a importância o papel do arquiteto nas intervenções urbanas 

sustentáveis e na divulgação da ecologia urbana? 

Acredita na importância do arquiteto como cidadão sustentável, e ainda com maior importância 

devido a sua formação. Pois percebe que o bem-estar das pessoas, não é resumido ao interior 

da sua própria casa. 

 

- E sobre as escolas de arquitetura, acham que elas conseguem incentivar esse tipo de 

prática? 

Sim, e disse que na Universidade de Coimbra não há uma matéria que aborde esse tema, nem 

dentro das disciplinas eletivas, assim como na Universidade do Porto. E provavelmente por 

isso, a sustentabilidade ainda é uma forma de tabu. Mas a valoriza, como conhecimento. 

 

- Agora que tive o conhecimento deste projeto, acha que ele serve de inspiração para o futuro, 

de alguma forma? 

Sim, ele interessou-se muito pela história da união dos dois projetos. Quis saber os 

pormenores e discutiu a deficiência da divulgação, e o ruido que há nela. Pois antes de ir 

reunir-se comigo, pesquisou sobre o projeto na internet, e a divulgação da preservação 

somada ao projeto, é quase nula, e de maneira equívoca, pois há a divulgação que o atraso 

das obras foi devido a descoberta, no meio da obra, da população dos sapos. 

- Qual a sua posição relativa a preservação dos sapos? O que acharam da atitude dos biólogos 

de se empenharem para a preservação desse ecossistema? 

A atitude dos biólogos, foi a correta. Pela luta da preservação dessa população, e não só, 

também pela luta da preservação do seu trabalho, de observação e análise, feito junto aos 

sapos. 

 

 

A.1.5.2.2. Foram entrevistados mais dois alunos, do 3º ano, conhecidos do Rui Agnelo, que 

pararam para falar com o próprio. Porém a entrevista correu de forma menos formal, pois os 

alunos não ficaram muito entusiasmados com a história. 

_________, 3º ano. 

- Enquanto respondia as perguntas foleava uma revista de arquitetura, sobre o Arquiteto Sisa 

Viera; 

- Não foi aluno do Arquiteto Luis Miguel Correia; 

- Sabia do projeto de arquitetura, mas não do Alytes; 

- Não tinha uma opinião exata sobre a importância da sustentabilidade; 

__________, 3º ano. 

- Não foi aluno do Arquitecto Luis Miguel Correia; 

- Sabia do projeto de arquitetura, mas não do Alytes; 
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- Interessou-se pela história da união dos projetos, e acha que a sustentabilidade é um fator 

importante, porém não sabia muito bem sobre quais atitudes deveria tomar em relação a 

aplicação da mesma. 

 

 

A.1.6. Transcrição da Entrevista com os Utilizadoresd Campo de Futebol de Santa Cruz 

- Se eles tinham conhecimento da colonia dos sapos? 

90% dos entrevistados, disseram que já haviam ouvido falar da existência dos sapos, mas que 

nunca os tinham visto. E os outros 10% não sabiam. 

- Se eles acham que a presença dos sapos interfere de alguma maneira no cotidiano da 

utilização? 

Todos disseram que a presença dos sapos é irrelevante, em relação a utilização do campo. 

- Se tem alguma característica no campo, que eles gostassem de modificar? (para tentar 

perceber se as subtis mudanças feitas no projeto interfere de algum modo a utilização do 

mesmo) 

Não, apenas disseram que era um pouco desagradável quando a bola caia na vala, pois a 

molhava. 

- Qual a sua posição relativa a preservação dos sapos? O que acharam da atitude dos biólogos 

de se empenharem para a preservação desse ecossistema? 

Todos acharam interessante a preservação dos sapos e a luta para que isso acontecesse. 
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A.2. Mapas de Localização do Campo de Futebol de Sa nta Cruz 

 

MAPA 01: Mapa de localização do Campo de Santa Cruz, destacado em vermelho. Imagem retirada do Google Maps, 

08.05.12 (Lima, 2012). 

 

MAPA 02: Marcação de onde as antigas rebelas passavam no Parque de Santa Cruz, com o campo destacado a 

vermelho, com base na imagem retirada do Google Maps, 08.05.12 (Lima, 2012). 

 

A.3. Descrição dos Capitulos da Agenda 21: 

Capitulo 1, o Preâmbulo. Explica que o mundo atual sofre com dificuldades que foram geradas 

pelo uso, muitas vezes irresponsável, dos seus recursos, o que acabou por gerar ou agravar 

problemas antigos, como por exemplo, a pobreza, a fome, as doenças e o analfabetismo, e 

fragilização dos ecossistemas que garantem o bem-estar das pessoas que nele vivem. A 

importância desta Conferência, é justamente debater sobre as preocupações relativas a meio 

ambiente e desenvolvimento a fim de buscar meios para gerenciar e construir um futuro mais 
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favorável e seguro. Porém essas metas não podem ser alcançadas sem a união dos países. 

Esse processo caracteriza o início de uma nova associação mundial em prol do 

desenvolvimento sustentável. 

Capítulo 2: ´´Cooperação Internacional para acelerar o desenvolvimento sustentável dos países 

em desenvolvimento e políticas internas correlatadas.`` Para isto, os Estados constituíram uma 

nova parceria mundial, que os compromete a estarem em um constante diálogo construtivo, 

encaminhado para a necessidade de atingir uma economia mundial mais eficaz e justa, sempre 

com a prioridade sobre o desenvolvimento sustentável. Sendo admitido que para os objetivos 

serem atingidos, é necessário que os confrontos sejam superados e que haja cooperação 

mútua.  

Capítulo 3: ´´Combate à pobreza.`` Este é um dos problemas mais complexos, pois em cada 

local há uma pobreza diferente e com causas diferentes, logo não pode haver a mesma 

solução para cada lugar. O mais importante é focar nas causas, e a partir em seguida buscar 

as soluções. 

Capítulo 4: ´´Mudança dos padrões de consumo.`` Este tema tem vários focos, mas os 

principais são sobre a energia, os transportes e os resíduos. E está diretamente relacionada ao 

capítulo seguinte. 

Capítulo 5: ´´ Dinâmica demográfica e sustentabilidade.`` O crescimento populacional e os 

padrões de consumo, estão diretamente ligados, ao consumo dos recursos da natureza. O 

crescimento desgovernado das cidades causa violentos danos ambientais. Por essa e outras 

razões as políticas de controlo demográfico são tão importantes para o bem-estar de uma 

cidade, pois as atividades humanas geram impactos no meio ambiente. 

Capítulo 6 ´´Proteção e promoção das condições da saúde humana.``. Sabe-se que a saúde e 

o desenvolvimento são proporcionais, ou seja, quanto maior o desenvolvimento, maior é o 

investimento no bem-estar da população, o que evita, ou ao menos minimiza, problemas de 

saúde relacionados ao meio ambiente. Destacam a importância de planos para a prevenção.  

 Capítulo 7: ´´Promoção do desenvolvimento Sustentável dos assentamentos humanos.`` 

Como seguimento do capítulo 5, a preocupação é semelhante. A influência dos padrões de 

consumo das cidades sobre o ecossistema global. E para construção dos assentamentos 

humanos são necessárias matérias-primas, energia e desenvolvimento económico. Ao 

necessitar de recursos naturais e de capital para investimento, em muitos lugares, os 

assentamentos humanos não têm a dignidade que deveriam ter. O que provoca males a 

sociedade e consequentemente ao planeta. Pois se não tiverem meios para investir nas 

construções, elas não terão saneamento, abastecimento de água, etc., o que favorece a 

propagação de doenças e a poluição ambiental. 

Capítulo 8: ´´Integração entre meio ambiente e desenvolvimento na tomada de decisões.`` A 

eficiência e sustentabilidade do desenvolvimento, dependem dos planos políticos. E para que 

seja bem-sucedida, deve unir os fatores econômicos, sociais e ambientais nos, de 

planeamento e de manejo, o que normalmente não acontece. Então é fundamental que haja 

uma reformulação drástica do processo de tomada de decisões. Lembrando que não só o 
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governo é responsável pelo sucesso dessas mudanças. O setor privado e as autoridades locais 

devem colaborar com o governo para a decidir os planos, metas e objetivos a serem 

alcançados.  

Capítulo 9: ´´Proteção da atmosfera.`` Recomenda-se aos Governos e a outros organismos 

esforços para proteger a atmosfera. Neste debate, muitas questões antigas foram discutidas, 

como por exemplo a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozono, de 1985; o 

Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozono, de 1987, que 

gerou a Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima, de 1992.  

Capítulo 10: ´´Abordagem integrada do planeamento e do gerenciamento dos recursos 

terrestres.`` A Terra, é uma entidade física, que pode ser subdividida pela sua composição, 

caracterizada pelos seus recursos naturais, fundamentais para a subsistência de todas as 

vidas presentes nela. Sendo esses recursos, finitos, portanto, devem ser gerenciados de modo 

racional. O que nem sempre acontece, o que provoca danos em vários níveis de vida. Logo é 

substancial o uso mais eficaz desses recursos naturais. E este capítulo aborda formas de 

planeamento e de gerenciamento dos recursos terrestres.  

Capítulo 11: ´´Combate ao desflorestamento.`` As árvores têm seu papel dentro da sociedade, 

quer seja ele económico, cultural e social. E devida sua importância, é primordial que haja 

políticas para protegê-las e utilizá-las de maneira sustentável. 

Capítulo 12: ´´Manejo de ecossistemas frágeis: a luta contra a desertificação e a seca.`` Os 

desertos, as terras semiáridas, as montanhas, as terras húmidas, as ilhotas e algumas áreas 

costeiras, são ecossistemas frágeis, ou seja, têm características singulares, e obviamente, sua 

importância económica, cultural e social, assim como os outros ecossistemas. E devido a sua 

importância, foi criada a Convenção da Desertificação, o que estará exposto mais a frente. O 

combate a desertificação é possível, e essencial, através do cuidado com as terras que podem 

ser afetadas, ou que já foram levemente afetadas. 

Capítulo 13: ´´Gerenciamento de ecossistemas frágeis: desenvolvimento sustentável das 

montanhas.`` As montanhas são muito complexas, relativa ao seu conjunto de ecossistemas 

que coabitam entre si, e com muitos recursos essenciais a vida na Terra. Além do seu papel 

social de cultura e lazer. E assim como todas as existências que são muito cobiçadas, são 

vulneráveis. Podem ser afetadas pela própria ação da natureza, através da erosão, por 

exemplo, e também pela ação humana, que além de afetar os recursos nela existentes, afeta 

também os ecossistemas, sem esquecer da diversidade genética, pois sem ela a seleção 

natural não atua.  

Capítulo 14: ´´Promoção do desenvolvimento rural e agrícola sustentável.`` Através dos 

estudos feitos sobre a tendência do crescimento populacional mundial, daqui há cerca de 15 

anos, cerca de 80% da população estará a viver nos países em desenvolvimento. Porém há 

uma grande incógnita, referente a capacidade dos recursos naturais, e sobre a capacidade de 

produção agrícola. Quanto a agricultura, serão necessárias adaptações nas políticas, inclusive 

para o meio ambiente e a macroeconomia. Devem buscar soluções sustentáveis para 

aumentar a produção de alimentos de maneira segura.  
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Capítulo 15: ´´Conservação da diversidade biológica.`` No Capítulo 13, já foi relatada a 

importância da diversidade genética. Por isso é indispensável a sua conservação e o uso 

sustentável dos recursos biológicos, esses recursos nos proporcionam tudo, mesmo tudo, o 

que precisamos para vivermos, se eles deixarem de existir, deixaremos também. Seria apenas 

uma questão de tempo para o fim da humanidade.   

Capítulo 16: ´´Manejo ambientalmente saudável da biotecnologia combate ao 

desflorestamento.`` A biotecnologia é um conjunto de novas tecnologias que possibilitam fazer 

mudanças específicas no DNA, das plantas, dos animais e dos sistemas microbianos. Porém 

ela não tem capacidade de resolver todos os problemas do meio ambiente, mas pode auxiliar 

com alguns métodos sustentáveis para minimizar impactos negativos no meio ambiente 

Capítulo 17: ´´Proteção dos oceanos, de todos os tipos de mares -- inclusive marés fechadas e 

semifechados -- e das zonas costeiras, e proteção, uso racional e desenvolvimento de seus 

recursos vivos.`` Os oceanos e mares, bem como as águas costeiras são integrados. Essa 

integração proporciona a existência de vida sobre a Terra. Visando a sua preservação, foi 

criada a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 1 e 2, que define os direitos e 

as obrigações dos Estados.  

Capítulo 18: ´´Proteção da qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos: Aplicação de 

critérios integrados no desenvolvimento, manejo e uso dos Recursos hídricos.`` A água é 

indispensável para a vida na Terra. Os recursos de água doce são ameaçados pela poluição e 

pelo seu mal uso. Por isso é obrigatório dar prioridade às medidas de cautelares sobre este 

recurso. 

Capítulo 19: ´´Manejo ecologicamente saudável das substâncias químicas tóxicas, 

Incluída a prevenção do tráfico internacional ilegal dos produtos tóxicos e perigosos.`` Algumas 

substâncias toxicas são indispensáveis para algumas práticas com bases científicas.  

Contudo a contaminação por essas substâncias químicas, podem provocar sérios danos à 

aos seres vivos e ao meio ambiente. Devido a essas circunstâncias, são fundamentais algumas 

medidas relativas a administração e transporte desses produtos e também a abolição do seu 

tráfico ilegal. 

Capítulo 20: ´´Manejo ambientalmente saudável dos resíduos perigosos, incluindo a prevenção 

do tráfico internacional ilícito de resíduos perigosos.`` Muitos dos nossos lixos são tóxicos, e 

podem fazer mal ao homem e ao meio ambiente. Mediante esta situação, o controle da sua 

criação até o seu tratamento, é de extrema importância, para prevenir a poluição 

desnecessária dos nossos recursos. 

Capítulo 21: ´´Manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e questões relacionadas 

com os esgotos.`` Esta é uma das questões mais importantes referente a conservação da 

qualidade do meio ambiente. Até porque esse tipo de resíduo pode contaminar as águas 

doces. Os piores resíduos são gerados pelo comércio e industrias. E para evitar que ele 

contamine o ambiente bastam alguns cuidados específicos, e muito mais fáceis do que os 

cuidados a serem tomados em caso de contaminação. 
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Capítulo 22: ´´Manejo seguro e ambientalmente saudável dos resíduos radioativos.`` Os 

resíduos radioativos são concebidos na fabricação dos combustíveis nucleares e em alguns 

casos na medicina, pesquisa e indústria. Sendo eles em baixa ou alta concentração podem 

provocar prejuízos irreversíveis as pessoas e ao meio ambiente. 

Capítulo 23: ´´Fortalecimento do papel dos grupos principais, preâmbulo.`` Este capítulo 

destaca a importância da participação de todos os setores da sociedade para o mundo 

conseguir constituir o desenvolvimento sustentável. Se todos os indivíduos estiverem 

informados sobre as consequências do uso irresponsável dos recursos naturais e das 

consequências da não manutenção e zelo pelo ambiente natural, seria um somatório de 

empenhos por uma finalidade comum: a proteção do meio em que vivemos, e que 

dependemos dele para tudo.  

Capítulo 24: ´´Ação mundial pela mulher, com vistas a um desenvolvimento sustentável e 

equitativo.`` Esta é uma maneira de tentar anular a discriminação que existe em relação as 

mulheres. Foram aprovadas várias convenções, como a Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (resolução 34/180 da Assembleia Geral, 

anexo) e convenções da OIT e da UNESCO, com este fim. E similarmente houve a Declaração 

Mundial sobre a Sobrevivência, a Proteção e o Desenvolvimento da Criança, de 1990, e seu 

Plano de Ação (A/45/625, anexo).  

Capítulo 25: ´´A infância e a juventude no desenvolvimento sustentável.`` Sendo a juventude 

uma parte considerável da sociedade, cerca de 1/3 da população, e também influenciadora das 

próximas gerações. O engajamento dessa parcela da população é categórica para o sucesso a 

longo prazo do desenvolvimento sustentável. 

Capítulo 26: ´´Reconhecimento e fortalecimento do papel das populações indígenas e suas 

comunidades.`` Essa população, tem uma importância cultural histórica. Além do conhecimento 

científico tradicional holístico de suas terras, dos recursos naturais e do meio ambiente.  

Capítulo 27: ´´Fortalecimento do papel das organizações não-governamentais: parceiros para 

um desenvolvimento sustentável.`` As organizações não-governamentais, sem fins lucrativos, 

contribuem para a ampliação da democracia participativa, pois agem de modo muito próximo a 

população, o que facilita instruí-la sobre como agir para viabilizar o desenvolvimento 

sustentável.  

Capítulo 29: ´´Fortalecimento do papel dos trabalhadores e de seus sindicatos.`` Para um 

desenvolvimento sustentável a população economicamente ativa, faz parte dos mais afetados 

sobre o desenvolvimento sustentável econômico e social. A união dos sindicatos os fortalece, 

formando assim um grande alicerce para os conceitos e práticas do desenvolvimento 

sustentável.  

Capítulo 30: ´´Fortalecimento do papel do comércio e da indústria.`` Este sector da economia é 

obrigado a seguir as políticas governamentais. E ao implementas essas políticas, fará com que 

operem através das bases para o desenvolvimento sustentável. 

Capítulo 31: ´´A comunidade científica e tecnológica.`` Este capítulo destaca o papel dos 

cidadãos que têm algum conhecimento técnico e cientifico a mais, para agirem de maneira 
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mais responsável perante a sociedade, pois o conhecimento aumenta a responsabilidade 

enquanto cidadãos.  

Capítulo 32: ´´Fortalecimento do papel dos agricultores.`` Devido ao peso que a agricultura tem 

na vida da população e a sua ampla necessidade de espaço natural. Espaço esse que se for 

mal utilizado pode causar grandes problemas para a economia local e também para o 

ambiente. Por tanto o governo deve implementar políticas que incentivem tanto os pequenos 

quanto os grandes agricultores a empregarem seus recursos naturais com os moldes da 

sustentabilidade.  

Capítulo 33: ´´Meios de implementação dos recursos e mecanismos de financiamento.`` Aqui, 

destaca-se a importância dos incentivos financeiros, onde podem impor algumas condições de 

acordo com os interesses relativos ao desenvolvimento sustentável. 

Capítulo 34: ´´Transferência de tecnologia ambientalmente saudável, cooperação e 

fortalecimento institucional.`` Neste capítulo é abordada a necessidade de mudanças apoiadas 

nas tecnologias ambientalmente saudáveis. Assinalando a importância da reciclagem e do 

tratamento dos resíduos. 

Capítulo 35: ´´A ciência para o desenvolvimento sustentável.`` Explica sobre o papel da ciência 

no processo para motivar o desenvolvimento sustentável. Ela deve utilizar os conhecimentos 

científicos, inclusive os interdisciplinares, para apoiar o desenvolvimento sustentável através de 

pesquisas sobre os riscos ambientais, causas e consequências das mudanças ambientais, 

estabelecer novas diretrizes de atuação para a reabilitação ambiental, etc.. 

Capítulo 36: ´´Promoção do ensino, da conscientização e do treinamento.`` Um dos meios mais 

eficientes para alcançar o desenvolvimento sustentável é através da educação da população. 

Ao tocar na consciência das pessoas, elas agirão de forma diferente. Mas para isso a instrução 

neste sentido, deve ser aplicada a partir das nossas crianças, dentro das instituições de ensino 

e também através dos meios de comunicação. E além disso, deve haver o estímulo para a 

prática dos ensinamentos. 

Capítulo 37: ´´Mecanismos nacionais e cooperação internacional para o fortalecimento 

Institucional nos países em desenvolvimento.`` É crucial o fortalecimento institucional para a 

efetuação do desenvolvimento sustentável. É desta forma os países estabelecerem suas 

prioridades ambientais e econômicas, inclusive para promover a Agenda 21. E a troca de 

apoios técnicos, é decisivo para alargar as aptidões dos países colaborantes.  

Capítulo 38: ´´Arranjos institucionais internacionais.`` A Conferência deve colaborar 

transversalmente com estratégias e medidas mitigatórias relativas aos efeitos da deterioração 

ambiental, configurando a promoção do desenvolvimento sustentável.  

Capítulo 39: ´´Instrumentos e mecanismos jurídicos internacionais.`` Este capítulo coloca em 

evidência a composição de tratados universais, multilateral e bilateral. Assim como a 

importância do Direito Internacional para o desenvolvimento sustentável. 

Capítulo 40: ´´Informação para a tomada de decisões.`` A supressão da ignorância é essencial, 

logo a troca de conhecimentos é a base para decisões acertadas em todos os âmbitos do 

desenvolvimento, em escala mundial. Visando  reduzir os impactos ambientais sem deixar de 
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atender as necessidades básicas da humanidade. O que demanda solocita o estabelecimento 

justiça social, eficiência econômica e equilíbrio ambiental, e o conjunto desses fatores, é a 

definição de Desenvolvimento Sustentável.  

 

 

A.4. Exemplos de Algumas Cidades Sustentáveis pelo Mundo 

E para finalizar o enquadramento teórico, serão enunciados alguns exemplos de cidades 

sustentáveis pelo mundo, que representam uma ínfima percentagem do urbano mundial, mas 

que caracteriza que é possível conseguir transformar as cidades insustentáveis em 

sustentáveis.  

Freiburgo, no sudoeste da Alemanha, é considerada como cidade 100% sustentável, contando 

com meios de transporte de baixo impacto ambiental, residências sustentáveis, educação 

ecológica desde o ensino básico e uma urbanização que possibilita toda esta integração. 

Pratica uma política energética assente em 3 pilares: conservação de energia, uso de 

tecnologias em ciclo combinado e uso de energias renováveis. A cidade criou um programa de 

incentivo à energia solar e impôs que as casas novas devessem ter um projeto de alta 

eficiência, o que significa usar apenas 2/3 do que é permitido por lei.  

Reiquejavique, a maior cidade da Islândia, é líder em energia renovável. Tem o maior sistema 

de aquecimento geotérmico do mundo, que, de acordo com a Clinton Climate Iniciativa, salvou 

a cidade de biliões de dólares em custos de aquecimento desde que o sistema foi 

implementado em 1940. Para além disso, é líder em sistemas de cuidados em saúde e em 

qualidade de vida da população. 

Roterdão, uma das cidades portuárias mais importantes do mundo, tem desenvolvido uma 

iniciativa para controlar os níveis de CO2 provenientes dessa distinção. Em 2025, o seu plano 

de sustentabilidade prevê reduzir as emissões desse gás em 50% dos níveis de 1990. Foi 

pioneira em pisos de dança sustentáveis, com molas debaixo dos mesmos que geram 

eletricidade. 

 

A cidade brasileira de Curitiba tem sido planeada para o desenvolvimento sustentável desde a 

década de 60, sendo atualmente um modelo de soluções de urbanismo, educação e equilíbrio 

com o meio ambiente. Com o foco na inclusão e na geração de oportunidades focadas nas 

necessidades reais da população, investiu em infraestruturas como o “Linhão de Emprego”, 

com dezenas de quilómetros de barracões empresariais que inserem o pequeno empresário no 

mercado formal, levando programas sociais a toda a população, de forma não paternalista, e 

promovendo o afluxo de trabalhadores rurais carenciados. Em parceria com a comunidade 

pavimentaram-se ruas, implantaram-se escolas, creches, postos de saúde e outros 
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equipamentos públicos que suportam a sua rede social de atendimento. Paralelamente, possui 

um sistema de autocarros concebido para cobrir toda a cidade e que é utilizado pela grande 

maioria da população. Toda a cidade de Curitiba está organizada de modo a servir as pessoas 

nos seus mais variados aspetos, conforto, cultura, desporto e lazer. Tudo isto com o mínimo de 

poluição visual, organizacional e funcional e de gases que provoquem e aumentem o efeito de 

estufa. Quanto aos lixos foram adotadas soluções que levaram a que na cidade e seus 

arredores deixasse de haver pobres e pedintes, estes passaram a recolher o lixo e entregam 

nas unidades de recolha para reciclagem em troca de dinheiro e comida. 

 

 

A.5. Site para fazer sua pegada ecológica: 

www.wp.institutoventuri.org.br/wp.../download.php?id=60 

 

 


