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Para o urbanista, cada área deve estar viva e misturar renda, idades e funções 
 
Duas vezes prefeito de Curitiba e duas vezes governador do Paraná, o arquiteto Jaime Lerner 
é considerado referência mundial em planejamento urbano, tendo recebido vários prêmios e 
homenagens pelo trabalho inovador que realizou na capital paranaense. Abaixo, ele revela sua 
receita de cidade sustentável. 
 
Existe uma saída para megacidades com milhões de habitantes, como São Paulo ou 
Calcutá? 
 
Existe, claro que existe. Mas é preciso avaliar bem a discussão sobre sustentabilidade para não 
cair numa discussão superficial e mercadológica. É importante falar sobre novos materiais de 
construção, edifícios verdes, fontes de energia alternativa, reciclagem de lixo. Mas não é 
suficiente. Porque se você sair de um bairro dito sustentável para se locomover para outro, no 
caminho percorre uma cidade que não é sustentável. Daí porque a cidade precisa adotar 
compromissos. A mobilidade urbana é quase uma obrigação. 
 
Hoje, existem modelos de cidades sustentáveis em Dubai, por exemplo, e na China. 
Esses modelos são viáveis? 
 
Eu não conheço esses modelos, mas acho que não adianta uma cidade se dizer a favor da 
sustentabilidade. O que importa é o que a sociedade está fazendo para a própria cidade ser 
sustentável. Sustentabilidade é uma equação entre o que é economizado e desperdiçado. 
 
Qual a sua receita para uma cidade sustentável? 
 
A primeira coisa é viver mais perto do trabalho. Eu acho que o modelo ideal é o da tartaruga 
que tem no próprio corpo a vida, a moradia, o trabalho e o movimento. Hoje, não tem sentido 
esvaziar o centro e morar com todo o conforto no subúrbio. Cada bairro deve ser multiuso e 
misturar renda, idade e função. 
 
Às vésperas da Conferência do Clima em Copenhague, o que pode ser feito nas 
cidades para diminuir as emissões de CO2? 
 
A questão da mobilidade é fundamental. Lembre-se que 75% das emissões de carbono são 
originadas na cidade e, portanto, é no meio urbano que a questão do clima será resolvida, com 
transporte coletivo e experiências como a de Paris, que estabeleceu o transporte de bicicleta. 
 
Curitiba continua a ser uma cidade sustentável? 



 
Continua porque os princípios de sustentabilidade estão no planejamento da cidade. Curitiba 
foi pensada dessa forma. Todos os pontos da cidade são vivos. A cidade começou um processo 
que é permanente e não se esgota, porque vão surgindo soluções novas que têm em comum a 
obediência a essa filosofia. Independentemente do número de habitantes. 
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