
Um novo enfoque para as cidades sustentáveis 
Martha San Juan França 
 
A chave para a qualidade de vida nos centros urbanos passa por bairros multiuso, igualdade e 
fácil deslocamento 
 
Prédios e casas cobertos por painéis solares, que captam a armazenam energia. Transporte 
coletivo urbano rodando com combustíveis alternativos. Água da chuva transformada em 
potável. Lixo orgânico convertido em adubo ou gás. Tudo isto funcionando perfeitamente, em 
bairros multiuso. Utopia? Nem tanto. Cidades como Estocolmo, na Suécia, já possuem áreas 
inteiras com estas tecnologias. Nos Emirados Árabes, o governo promete inaugurar em 2018 a 
cidade mais sustentável do mundo (veja matéria na página 9). 
 
E o Brasil, já está pronto para esta discussão? Em São Paulo, com seus quase 20 milhões de 
habitantes, talvez não seja tão simples transformar essa utopia em realidade. O que a 
população considera como prioridade é a mobilidade, de acordo com os Indicadores de 
Referência de Bem-Estar no Município (IRBEM), iniciativa do Movimento Nossa São Paulo. 
 
Mobilidade, aliás, é a palavra de ordem e o principal motor da sustentabilidade em grandes 
cidades. Por isso mesmo, não é coincidência que dez entre dez urbanistas considerem a 
questão do transporte fundamental no planejamento urbano. Essa será uma das questões 
tratadas no Fórum de Inovação 2009, marcado para hoje e patrocinado pela EDP em parceria 
com o BRASIL ECONÔMICO. 
 
Megacidades com regras 
 
"A busca da sustentabilidade não tem a ver com o tamanho da cidade", constata a arquiteta 
Raquel Rolnik, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP e relatora do Conselho 
de Direitos Humanos da ONU na questão de moradia. "O principal é que ela não seja 
espalhada, para evitar grandes deslocamentos, que consomem enorme quantidade de 
energia." 
 
Neste início do século XXI, a maioria dos 6,6 bilhões de habitantes do planeta mora em 
cidades, segundo o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Urbanos (UN Habitat). O 
número de megacidades (com mais de 10 milhões de moradores) deve dobrar em relação às 
15 atuais até o final do século. Isso não é uma má notícia, como se acreditava há dez anos. 
Desde que essas cidades tenham respeitadas algumas regras. 
 
Comprar pão sem carro 
 
A cidade sustentável é aquela em que as pessoas moram perto do trabalho e em bairros de 
uso misto, onde os habitantes são capazes de conseguir uma série de coisas de que precisam, 
como posto de saúde, escola, comércio e lazer, confirma a arquiteta Ermínia Maricato, da 
FAU/USP. "É a cidade onde as pessoas não precisam pegar o carro ou o ônibus para comprar 
pão." 
 
Antes, o foco era impedir que mais e mais pessoas deixassem o campo e se fixassem nas 
cidades. Hoje, os planejadores visam fazer das cidades, seja qual for seu tamanho, um lugar 
melhor para viver. "Para isso, é importante ter indicadores de sustentabilidade", diz Oded 
Grajew, do Nossa São Paulo. "Até agora, a indicação de bem-estar era o PIB local. Hoje, leva-
se em contra o econômico, mas também o ambiental e social." 
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