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Iniciativas de Curitiba, como
o transporte rápido de ônibus
(BRT) e trabalho de coleta
seletiva, foram copiadas por
outras cidades latino-americanas

Paulo Justus, da Cidade do México
pjustus@brasileconomico.com.br

O Brasil foi o destaque no índice
latino-americano de cidades
verdes, elaborado pela Unidade
de Inteligência da revista britâni-
ca “The Economist”, patrocina-
do pela Siemens. Cinco das seis
cidades consideradas acima da
média pelo estudo são brasileiras.
A estrutura legal, que desde a
constituição de 1988 deu abertu-
ra para a implantação de políticas
ambientais por parte dos muni-
cípios, aliada à matriz energética
limpa das usinas hidrelétricas fo-
ram os principais motivos do
destaque brasileiro, de acordo
com o diretor global de prognós-
ticos da Economist Leo Abruzze-
se, que coordenou a pesquisa.

A cidade mais avançada nas
iniciativas ambientais foi Curi-
tiba. Ela foi a única classificada
na condição de bem acima da
média, entre as 17 cidades cujos
indicadores e políticas ambien-
tais foram avaliados, entre 2008
e 2009. “Curitiba tem um his-
tórico de 50 anos de políticas
ambientais e soluções como o
BRT (ônibus de transporte rá-
pido) que serviram de modelo
para outras cidades latino-
americanas”, diz Abruzzese.

O estudo analisou as políticas
para energia e gás carbônico,
transporte, água, qualidade do
ar, uso da terra, lixo, saneamen-
to e governança ambiental. A ca-
pital paranaense foi o destaque

no quesito qualidade do ar, com
as políticas de monitoramento
das indústrias locais, além de ser
classificada como bem acima da
média na gestão de resíduos. Cu-
ritiba é uma das oito cidades lati-
no-americanas que processam
corretamente 100% do lixo mu-
nicipal. Nessa área a cidade se
destaca com os programas de
compra do lixo, que incentiva a
destinação correta dos resíduos
em pontos de coleta que forne-
cem sacos de alimentos para
cada saco de lixo de 8 e 10 quilos.

Além de Curitiba, São Paulo
também ganhou destaque, com
o desempenho bem acima da
média no quesito Energia e CO2.
Pesa nessa avaliação o fato de a
cidade obter 100% de sua ener-
gia elétrica de usinas hidrelétri-
cas. Além disso, São Paulo con-
duziu, em 2005 um inventário
de suas emissões de gás carbô-
nico. Esse estudo serviu de base
para a meta de redução de 30%
dos índices registrados em 2005
até 2012. Parte dessa redução já
ocorreu graças à instalação de
usinas termelétricas em dois de
seus maiores aterros sanitários:
Bandeirantes e São João.

O Rio de Janeiro, por sua vez,
dividiu o selo de bem acima da
média na categoria governança
ambiental com a Cidade do Mé-
xico. A rede de monitoramento,
ambiental, como a política de
analisar a qualidade do ar,
água, transporte, saneamento,
lixo e florestas urbanas.

O vice-presidente da Sie-
mens, Pedro Miranda, diz que o
estudo comprova o grau de
avanço brasileiro na área am-
biental. “Os brasileiros são
quase autossuficientes em tec-
nologias de engenharia (na área
de sustentabilidade)e nós como
empresa global pretendemos
tirar partido do conhecimento
dos brasileiros para desenvolver
o país”, diz. ■ O repórter viajou a
convite da Siemens.

Brasil obtém destaque
entre cidades verdes
Estrutura legal, que dá aos municípios competência para atuar na questão
ambiental, e matriz energética limpa são os principais motivos do sucesso brasileiro

Estudo analisou
o desempenho
de 17 cidades
latino-americanas
em oito categorias
diferentes, entre
2008 e 2009

ÍNDICE DE CIDADES VERDES 
LATINO-AMERICANAS

Brasileiras estão entre as mais 
bem colocadas

Fonte: Economist Inteligence Unit 

ACIMA DA MÉDIA

BEM ACIMA DA MÉDIA Curitiba

Belo Horizonte
Bogotá
Brasília
Rio de Janeiro
São Paulo

Medellín
Cidade do México
Monterrey
Porto Alegre
Puebla
Quito
Santiago

Buenos Aires
Montevidéu

ABAIXO DA MÉDIA

BEM ABAIXO DA MÉDIA Guadalajara
Lima

NA MÉDIA

POLÍTICAS BRASILEIRAS

Belo Horizonte

A capital mineira ficou entre as mais bem colocadas
na categoria uso da terra e edifícios verdes, graças
à sua densidade populacional e suas políticas bem
desenvolvidas para edifícios ecológicos. A cidade
também se destaca nas categorias água e qualidade do
ar, graças a políticas de monitoramento de poluentes.

Brasília

A capital federal possui o segundo maior PIB per
capita das cidades analisadas pelo estudo e fica
acima da média nas categorias água, qualidade do ar,
saneamento, e governança ambiental. Parte desse
sucesso se deve ao baixo nível de desperdício na
distribuição de água para a população residente.

Porto Alegre

A capital gaúcha foi a única cidade brasileira que
ficou apenas dentro da média do estudo, graças à
performance abaixo da média na categoria energia
e CO2, atribuída ao alto consumo de energia elétrica
e à falha em adotar um plano de ação climática.
A cidade só fica acima da média na gestão do lixo.

Mario Roberto Duran Ortiz
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Futuro sustentável para
os ambientes urbanos
O mundo atual é urbano, já que mais da metade da po-
pulação mundial vive nas cidades. Em 2050, a popula-
ção urbana representará 75% do total. Nesse contexto,
o desenvolvimento das cidades irá definir tanto os ru-
mos de nossa sociedade quanto os de nosso planeta. Por
isso, diversas ações são realizadas para promover a sus-
tentabilidade em âmbito municipal, como o encontro
de prefeitos de todo o mundo para a assinatura do Pacto
Climático Global de Cidades, antes da COP16 (Confe-
rência das Partes da Organização das Nações Unidas so-
bre Mudanças Climáticas).

O Centro de Desenvolvimento da Sustentabilidade
na Construção da Fundação Dom Cabral vem mapean-
do as tendências de sustentabilidade para as cidades.
Observou-se que, por um lado, existem hoje projetos
de criação de cidades sustentáveis “high tech”, como
Masdar, nos Emirados Árabes e New Sondgo, na Coreia
do Sul, que já nascem sem emissões, com mobilidade
sustentável e disposição mínima de resíduos. Por outro
lado, em cidades já existentes, as iniciativas de promo-
ção da sustentabilidade têm impactos pequenos, mas
que somados desenvolvem uma mentalidade e infraes-
trutura geradoras de resultados duradouros de qualida-

de de vida, preservação
ambiental e desenvol-
vimento econômico.

As cidades com dé-
cadas de mentalidade
inovadora colhem bons
resultados e despontam
como exemplos a serem
seguidos, como Cope-
nhague e Estocolmo,
apontadas como as ca-
pitais verdes da Europa.
Outro grande exemplo é
Curitiba, que acaba de
ficar em primeiro lugar
no Índice de Cidades
Verdes da América La-
tina (Latin America

Green City Index), realizado pela Siemens e The Econo-
mist. Além do sistema de transporte público referência
mundial, a cidade se destaca por tratar 98% de seus
efluentes e por sua política de controle da qualidade do ar.

Não é a primeira vez que Curitiba é premiada. O Glo-
be Sustainability City Award 2010 elegeu, em maio des-
se ano, a cidade como a que mais incentiva e contribui
com ações que promovem a sustentabilidade no mundo.
O que garantiu esse reconhecimento foi seu Plano Dire-
tor Municipal, que deu início a uma série de ações que
buscam mudanças dos padrões de produção e consumo,
além da redução de custos e desperdícios. Estratégias
sistêmicas, cujas ações se estimulem reciprocamente
são a base da atuação de cidades verdes. Exemplos disso
são os investimentos em saneamento, que melhora a
saúde e a qualidade dos ecossistemas, e o investimento
em ciclovias ou transporte público, que reduz a circula-
ção de carros, melhora a eficiência da infraestrutura e
diminui a emissão de CO2.

Vivemos um período de preparação para a Copa do
Mundo e Jogos Olímpicos. Muitas cidades brasileiras
irão passar por grandes alterações para enfrentar estes
desafios. Estas modificações, se pensadas de forma
sustentável e realizadas em parceria com empresas ino-
vadoras, cujos projetos apresentem alta qualidade téc-
nica, durabilidade e baixo impacto socioambiental ne-
gativo, podem estabelecer as bases para um desenvol-
vimento urbano sustentável no futuro. Caso contrário,
devemos ter que criar novas cidades para realizar a 3ª
Copa do Mundo no Brasil. ■

RAFAEL TELLO
Professor e pesquisador do
Centro de Desenvolvimento da
Sustentabilidade na Construção
da Fundação Dom Cabral

As cidades com
décadas de
mentalidade
inovadora colhem
bons resultados
e despontam como
exemplos a serem
seguidos, como
Copenhague
e Estocolmo

São Paulo

A maior cidade brasileira se beneficia do fato de ter
100% de seu consumo de energia elétrica oriundo
de matrizes hidráulicas. A política de compensação
de emissões de gás carbônico, com a instalação
de termelétricas em aterros sanitários
também é um diferencial da capital paulista.

Rio de Janeiro

Juntamente com a Cidade do México, o Rio de
Janeiro tem um desempenho bem acima da média
no quesito governança ambiental, graças à política
de monitoramento e gestão ambiental. A capital
fluminense também se destaca nas categorias
Energia e CO2 e uso do solo e edifícios verdes.

Henrique Manreza
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