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Cenários Ambientais
Conceituação e metodologia de estudo
O planejamento é um processo continuo que envolve coleta, organização e analise sistematizadas
das informações por meio de procedimentos e métodos, para se chegar em diretrizes que direcionam a
melhoria de um determinada situação e ao desenvolvimento das sociedades (SANTOS, 2004).
Para todo planejamento, são previstas ações e formulam-se probabilidades, e tal tomada de decisão
envolve incertezas e riscos, que devem ser planejados considerando três alcances: programáticas (projeto,
programa e plano), temporal (curto, médio e longo prazo) e territorial/administrativo (nacional, federal,
estadual e municipal). Para isso, a partir de um ideário, norteador de todo o processo, são identificados os
conceitos e premissas de desenvolvimento do processo, para certo espaço, num determinado tempo.
Como parte do processo de planejamento foi determinada neste trabalho o uso de uma metodologia
de análise e de diretrizes denominada de Cenários Ambientais, por estar fundamentado na busca pela
conectividade e integração dos sistemas que compõem o ambiente, além da promoção e incentivo ao debate
democrático, por meio de discussões e debates sobre as problemáticas, bem como os anseios e desejos da
sociedade.
Esta metodologia de cenários foi desenvolvida por Franco (2001), na Universidade de São Paulo
(USP), no qual é feita:
“uma projeção de uma situação futura tendo em vista a solução de um problema ou a
melhora de uma condição presente indesejável ou insatisfatória. Como a melhora de uma
condição ambiental, é um conceito que envolve aspectos sócio-culturais complexos e cuja
mudança vai naturalmente implicar em conseqüências que envolverão toda uma
comunidade, ela é antes de tudo uma decisão política. Assim sendo, é importante que na
formulação de cenários ambientais haja a participação dos vários agentes sociais
envolvidos num projeto. Logo, esse método de planejamento só é possível em uma
sociedade democrática.”
A metodologia de cenários desenvolve-se por meio da ideia de paisagem como cenário, tratando
cada um desses cenários como “unidade de estudo”, definidos tanto na área de ambiente natural, quanto de
ambiente construído ou a ser construído. As escolhas desses cenários foram feitas a partir de critérios como:
a importância ambiental, mobilidade, uso e ocupação, estruturação funcional e infra- estrutura. Os cenários
dividem-se, ainda, em faixas ou setores, com diferentes características e objetivos, visando a ocupação e o
desenvolvimento sustentável do câmpus.
Cenários Ambientais para o Câmpus Glória
CENÁRIO DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO
O cenário deverá contemplar a valorização da Área de Preservação Permanente e do córrego Glória, fator
importante para preservação da biodiversidade da flora e fauna e dos recursos hídricos, incluindo a
recomposição da vegetação e a recuperação das áreas degradadas pela retirada de cobertura vegetal e
ocupação prolongada com plantio e pastagens. Além disso, deverá ser criado um cinturão verde em volta de
todo o câmpus, visando minimizar os impactos da poluição sonora produzida pelas rodovias. Deverá ser
criado um gradiente verde de vegetação, devendo ser adensado das bordas para o centro, configurando a
área central com uma vegetação mais dispersa, com áreas livres e elementos paisagísticos, para integração
e convivência dos usuários do câmpus.

Estudo Preliminar – Plano Diretor do Câmpus Glória (Parte 2) 4

Propostas:
1)Núcleo: compreende as áreas úmidas contíguas aos cursos d''água do córrego do Glória e suas
respectivas Áreas de Preservação Permanente (faixa de 50m de largura no entorno das áreas úmidas), bem
como a área de Reserva Legal com vegetação nativa. Objetiva preservar a vegetação existente, onde a
natureza deverá permanecer intacta, permitido o uso acadêmico e científico e voltada à educação ambiental
por meio de visitas orientadas. Visa preservar os recursos naturais, em especial os leitos do córrego e as
centenas de olhos d'água, a barragem e toda a fauna e flora nativa existente, preservar a mata ciliar e as
áreas de preservação permanentes no entorno das áreas úmidas onde a vegetação foi suprimida, através do
plantio de espécies nativas. Essa faixa é essencial tanto para a sobrevivência de espécies da fauna, flora e
biota regionais e locais considerados vulneráveis. São permitidas atividades submetidas ao uso controlado e
limitado à preservação e conservação, pesquisa científica e atividade educacional, e manutenção dos
remanescentes florísticos.
2)Transição: faixa de 50 metros de largura, contígua ao núcleo, servindo como transição entre o núcleo e as
outras faixas, com uso menos restrito, além de uma faixa em volta do câmpus, com vegetação densa,
formando um anel, que servirá como barreira acústica, conforto térmico e estético.
3)Recreação e Lazer: faixa contígua ao setor de transição, formando um anel de atividades de recreação na
porção norte, em torno do câmpus, na porção sul, na área da ASUFUb e ligando os dois braços do Córrego
do Glória. Visa criar um circuito com equipamentos de esporte, lazer e recreação, contando com ciclovias e
pistas de caminhada. Os equipamentos contidos na porção norte, deverão ser distintos dos existentes na
porção sul, para uso da comunidade universitária e da população externa.
4)Conservação da paisagem: faixa localizada na porção central do câmpus, visando a conservação da
paisagem existente no entorno da sede da fazenda, devido à presença de árvores nativas, com valor
paisagístico e ecológico. Essa faixa objetiva a recuperação do solo do entorno, preservação das espécies
existentes e plantio de espécies nativas, devendo-se traçar um raio de 10 metros em torno de cada espécime
arbóreo, protegendo-o e evitando a degradação e supressão dos mesmos.
5)Reconstituição ambiental: área localizada na porção noroeste do câmpus, contígua à faixa de recreação
e lazer, englobando a região onde foi retirada terra para construção do viaduto da rodovia BR-365. Deverá ser
elaborado e executado um plano de manejo da área, haja visto que não existe possibilidade de recuperação
rápida do solo, devendo-se recuperar o solo e fazer o plantio de vegetação na área, conforme as diretrizes a
serem estabelecidas no projeto paisagístico.
6)Renovação ambiental: localizado na porção norte, entre as faixas de reconstituição ambiental e de
conservação da paisagem. Área mais plana, que era utilizada como pasto, onde deverá ser feito o plantio de
espécies nativas, visando a recuperação do solo degradado. Nessa área, deverá ter áreas verdes não
edificáveis, garantindo áreas de vivência e melhor ambiência em todo o câmpus.
7)Recuperação e manutenção: área que apresenta maior declividade, próxima à Área de Preservação
Permanente, englobando onde deverá ser feito o plantio de vegetação, visando a recuperação e manutenção
da Área de Preservação Permanente. Inclui parte da área da ASUFUb, onde havia eucaliptos plantados.
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CENÁRIO DE OCUPAÇÃO TERRITORIAL
Compreende o cenário de formas e etapas de ocupação do câmpus, atendendo aos diversos usos
necessários ao funcionamento eficiente da universidade e deverá proporcionar, através da implantação das
edificações, gabaritos, sistema viário e espaços livres uma paisagem dinâmica, com valor simbólico, que
priorize o pedestre, promova o convívio e que garanta áreas “vivas” e seguras em diversos horários, e em
todo o câmpus. Os prédios de uso comum deverão ficar espalhados pelo câmpus, e não em um único setor.
As edificações deverão estar sobre pilotis, para garantir a integração entre os blocos, com no máximo 4
pavimentos, divididas por áreas de conhecimento. Além disso, compreende a definição das etapas de
ocupação e construção do câmpus, e a indução de seus principais vetores de crescimento.
Propostas:
1)Ocupação Compacta: ocupação mais densa, com gabarito e taxa de ocupação maiores, com vegetação
dispersa e ornamental, presença de áreas verdes e praças, e concentração dos blocos de uso coletivo e
multiuso. Os primeiros blocos a serem construídos serão implantados nesse eixo, como o Bloco Multiuso, o
Bloco de Sala de Aulas, Bloco da Aeronáutica, Biblioteca e Restaurante Universitário.
2)Ocupação Rarefeita: ocupação dispersa, gabarito e taxa de ocupação menores, vegetação mais densa,
com espécies nativas, e equipamentos específicos de cada e/ou conjunto de unidades acadêmicas, com
função de extensão e pesquisa.
3)Etapas de Ocupação: o primeiro eixo de ocupação será no prolongamento do acesso principal do viaduto,
sobre a rodovia BR-050, e na área da ASUFUb. O segundo eixo de ocupação será no sentido norte-sul, na
intenção de rápida integração entre as porções sul (antiga ASUFUb) e a porção norte (ocupação inicial) e o
terceiro eixo de ocupação será ao longo da área de conservação da paisagem, definida no cenário ambiental
e concomitantemente, as áreas destinadas à ocupação rarefeita, de uso específico.
4)Eixo de Conexão: eixo viário que passa pela Área de Preservação Permanente, onde já existe uma
transposição. Esse eixo deverá ser projetado, de tal forma que permita a transposição elevada, afim de
manter o livre fluxo de fauna e preservação da flora, existentes na Área de Preservação, formando um
corredor ecológico. Visa, ainda, integrar as porções norte e sul do câmpus, permitindo o acesso de pedestres,
ciclovia e transporte interno. A transposição deverá considerar os regimes das chuvas e a alternância do
volume de água do córrego.
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CENÁRIO DE SETORIZAÇÃO
Esse cenário compreende os setores funcionais que atendam as necessidades da universidade, sem perder
de vista a conexão entre eles, haja visto que suas funções irão criar legibilidade e identidade, inclusive por
meio da arquitetura das edificações implantadas nesses setores. Além disso, o câmpus deverá ser aberto,
para integração e conexão entre a população interna e externa, devendo-se fazer o controle de acessos nos
prédios.
Propostas:
1)Setor Ambiental: compreende a porção mais próxima ao núcleo ambiental (Áreas de Preservação
Permanente e Reserva Legal), com funções de proteção ambiental, e acadêmica com interesse ambiental,
ligando à área de pesquisas científicas, com implantação de equipamentos e edificações de baixo impacto
ambiental;
2)Setor de Lazer e Recreação: compreende uma faixa em torno do câmpus, na porção noroeste, com a
função de abrigar equipamentos esportivos e de lazer (diferenciados do Setor Esportivo) para a comunidade
universitária e externa. A área em torno do câmpus que visa implantação de ciclovia e pistas de caminhada, e
a área próxima à Área de Preservação, com implantação de reservatório de águas pluviais, podendo servir
também para a prática de esportes náuticos, além de áreas esportivas e de lazer e contemplação.
3)Setor Acadêmico: localizado na porção norte, contíguo ao setor central, com implantação de edificações
voltadas para o ensino e a pesquisa, salas administrativas e de professores e usos comuns e de serviços,
além de áreas de convivência e livres para conforto ambiental;
4)Setor Central: compreende a porção central do câmpus, contíguo ao setor acadêmico, devendo abrigar
usos que reforcem a integração com a cidade, com usos voltados para a comunidade universitária e externa,
como teatros, museus, centro de convenções, etc. Prédios administrativos e de apoio às atividades
acadêmicas (informática, garagem, almorarifado, etc)
5)Setor Esportivo: compreende a infraestrutura existente no câmpus, localizada na antiga ASUFUb, que
deverá atender às atividades acadêmicas de ensino e pesquisa, a comunidade universitária, e a externa,
inclusive por meio de projetos de extensão, bem como implantar alojamentos e estruturas necessárias para
eventos esportivos de âmbito regional, nacional e internacional.
6)Setor de Integração: integração da comunidade universitária ao longo do eixo central (sentido norte-sul),
com a implantação das edificações de uso coletivo (biblioteca, restaurante universitário, reitoria, entre outros),
edifícios multifuncionais (salas de aula, laboratórios de ensino, administrativo das unidades acadêmicas) e
áreas de convivência, fazendo a conexão entre todos os setores, com edifícios compactos nesse setor.
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CENÁRIO DE MOBILIDADE
O objetivo desse cenário é buscar soluções para a integração câmpus-cidade, bem como para a integração
interna de toda a extensão da área do câmpus, de forma sustentável e segura. Para tanto, é necessário
incentivar o uso do transporte interno e não motorizado, como bicicletas e deslocamentos à pé, controlandose a intensidade do uso do automóvel privado dentro do câmpus, incentivando a adoção de energias limpas,
de baixo custo e baixo impacto, que não agridam o meio ambiente e possam integrar-se à paisagem urbana,
além disso, deve-se assegurar o conforto dos usuários, a segurança e a qualidade ambiental. Deve-se, ainda,
contemplar a acessibilidade universal: os prédios deverão ter rampas e elevadores, bem como vagas de
estacionamentos e vias acessíveis, além de transporte adaptado a pessoas com dificuldade de locomoção.
Propostas:
1)Acesso de Veículos: transposição sobre a rodovia próxima ao Posto Irajá, para veículos, ciclistas e
pedestres, cortando o câmpus no sentido oeste-leste, seguindo até a perimetral, como acesso principal,
consolidando o acesso pela rodovia BR-365 e o acesso existente na antiga ASUFUb pela rodovia BR-050,
como acessos secundários.
2)Acesso de Pedestres: previsão de acessos por passarelas sobre a rodovia BR-050, chegando a área da
ASUFUb, ao Setor Central (entre a Área de Preservação Permanente e o acesso principal) e ao Setor
Ambiental (pela área da UFU, conhecida como “triângulo”), fortalecendo a integração câmpus-cidade.
3)Circulação Interna: criação de uma via perimetral para veículos ao longo da Área de Preservação
Permanente e da Reserva Ambiental, e das divisas do câmpus, deixando toda a circulação de veículos
particulares num anel externo, bem como a criação de vias secundárias interligadas à perimetral com a
função de reduzir os deslocamentos a pé. Um grande eixo central (sentido norte-sul) para pedestres, ciclovia
e transporte coletivo interno conectando toda a área do câmpus, onde serão implantados os usos coletivos.
4)Estacionamentos: implantação de bolsões de estacionamento com acessos pela via perimetral e vias
secundárias, criando dois anéis externos e preservando o eixo central para os pedestres. A implantação dos
estacionamentos deverá tentar reduzir os deslocamentos a pé a um raio máximo de 250m.
5)Deslocamentos Internos: incentivar o uso de bicicletas, com a criação de ciclovias, bicicletários,
empréstimo de bicicletas, com implantação de vestiários como suporte e vias sombreadas. Previsão de
circulação de transporte coletivo interno pelo eixo central, incentivando as pessoas deixarem seus veículos no
estacionamento e circular no câmpus com o transporte interno, assim reduzindo o nível de poluição do ar,
poluição sonora e conflito com o pedestre, com a utilização, a médio e longo prazo, de Veículo Leve sobre
Trilhos – VLT.
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CENÁRIO INFRAESTRUTURA
O objetivo deste cenário é propiciar a integração da natureza no câmpus, por meio de redes multifuncionais
de fragmentos permeáveis e vegetados, preferencialmente arborizados (incluindo ruas e edifícios),
interconectados, que reestruturam o mosaico da paisagem de modo a que venha ser mais sustentável. Para
isso, será estruturado um sistema de infraestrutura ligado às áreas verdes, com funções ecológicas. Deve-se
priorizar o reuso das águas pluviais, o tratamento do esgoto sanitário e dos efluentes de laboratórios,
implantação de pavimentação permeável e semipermeável e áreas verdes para infiltração da água das
chuvas, a coleta seletiva e triagem dos resíduos sólidos recicláveis e a compostagem dos resíduos orgânicos
e o uso, mesmo que experimental, de energias renováveis.
Propostas:
1)Água: construção de uma caixa d’água na parte mais alta do câmpus abastecida pela adutora do DMAE
que corta a área, além do abastecimento indireto, através de reservatórios em cada edificação. No caso das
caixas d’água existentes, deverá ser analisada a sua capacidade de permanência no local.
2)Esgoto: implantação de um sistema próprio de tratamento de esgoto e efluentes laboratoriais (ETE), com
duas estações, com redes separadas e estações com lançamento do esgoto, somente após tratado e
descontaminado, no córrego do Glória à jusante do câmpus.
3)Água Pluvial: implantar sistema de drenagem de águas pluviais com redes próprias, ecocalhas e lagoas de
contenção para reutilização no paisagismo, na irrigação de jardins, na limpeza de pisos e sanitários.
4)Resíduos Sólidos: implantar central de resíduos para separação e armazenamento de resíduos recicláveis
(papel/papelão, vidro, metal e plástico) e compostagem dos resíduos orgânicos (restos de comida e poda de
jardim e árvores).
5)Energia: utilização, ainda que em caráter experimental, energia solar, placas fotovoltaica e eólica nos
edifícios, com medidas de redução do consumo de energia em locais de uso comum por meio da automação
do sistema.
6)Comunicações: instalação de antenas e cabos de fibra ótica para transmissão de dados, e comunicação
intra-campus e extra-campus, funcionando como uma sede de transmissão dos dados de todos os câmpus.
7)Galerias de Serviço: as redes de água, esgoto, energia, comunicação e dados serão conduzidas por meio
de galeria única, deverá passando pelo eixo central.
8)Pavimentação: utilização de pavimentação semi-permeável no sistema viário, passeios e ciclovias, como
forma de amenizar o impacto causado pelas águas pluviais com a impermeabilização do solo.
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Referencial Teórico
A aplicação de conceitos sustentáveis...
O discurso em torno de práticas ambientais, verdes, ecológicas ou sustentáveis (termo que varia
conforme a “linha retórica” escolhida) é definitivamente o ponto central nas discussões sobre o futuro dos
espaços urbanos, porque não se reclama apenas pelo direito à cidade, as reivindicações sociais e
preocupações de estudiosos do espaço urbano estão centradas também no direito ao desenvolvimento
sustentavel. (HICKEL,2005; SOBREIRA,2009).
O termo sustentabilidade surgiu como um grande tema da cultura contemporânea, que afeta e
transforma a teoria e a prática do desenho, reformulando-o frente à onipotência tecnológica e anti-sustentável
dos espaços construídos existentes e com a mesma verocidade que ganhou grande importância nas
discussões em torno da necessidade de introdução de práticas sustentaveis e “novos projetos verdes e
ecológicos” no cotidiano da sociedade, esse termo perdeu sua autenticidade por não apresentar soluções
claras e consistentes na requalificação da qualidade de vida e dos espaços construídos, sendo utilizado mais
como uma estratégia de marketing do que uma preocupação arquitetônica e urbana.
Atualmente apesar dos avanços no desenvolvimento de metodologias de avaliação de impactos
ambientais e da crescente compreensão dos processos que causam degradação ambiental, ainda não existe
um consenso sobre o que é a sustentabilidade urbana porque ainda falta o essencial, a compreensão do que
ela é de fato e não o que deve ser. (DEMANTOVA, 2007; RUTKOWSKI, 2007).
De acordo com Cavalcanti (1995), “na verdade não há uma formula de sustentabilidade, nem uma
única forma de chegar aos predicados de uma vida sustentável. Inexiste tampouco uma teoria única do desenvolvimento ecologicamente equilibrado. O que há é uma multiplicidade de métodos de compreender e investigar a questão”. No entanto apesar da inexistência de uma aplicação concreta, esse conceito é tratado
como uma disciplina em processo de evolução e não invalida os objetivos já indicados de sustentabilidade e
do desenvolvimento sustentável, como também, não deixam de ser conceitos aceitos e almejados pela sociedade.
Diante dessa situação, esse capitulo prentede investigar a discussão em torno das práticas
sustentaveis e sua relação com a sociedade, enquanto atividade questionadora dos valores que mudam com
o passar do tempo e sua possível contribuição para um desenvolvimento sustentável.A intenção é de propor
alternativas em resposta aos problemas existentes e assim, garantir a qualidade da própria existência
humana – por mais utópico que isso possa parecer.
Assim, entende-se que um campus universitário, sendo um significativo equipamento urbano inserido
na cidade, deve ser considerada como um espaço de produção de informações e conhecimentos, e como tal
deve ter a obrigação de qualificar a cidade onde está inserida, sendo o ponto de partida, sua relação física
para com ela, como um espaço de extensão da cidade por meio da melhoria na qualidade ambiental, social,
cultural e tecnologica na estruturação do espaço urbano. Esse equipamento urbano deve ser considerado um
modelo de empreendimento ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e
culturalmente aceito, e portanto sustentável.
SUSTENTABILIDADE no espaço urbano...
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O meio físico é o suporte às atividades humanas. É a partir da apropriação e transformação da natureza intocada que o homem produz as condições para ocupação do espaço e organização do território. O homem integra-se e interage com meio natural, transformando-o e adaptando-o as suas necessidades.
O processo de desenvolvimento do espaço urbano se baseia cada vez mais no predomínio do
ambiente construído e no crescimento descontrolado, no uso de materiais e técnicas com elevado custo
energético e alto grau de desperdício em seu funcionamento e manutenção, criando uma situação de conflito
entre os usos estabelecidos pelo homem versus natureza.
A partir dos anos 60, inicia-se um processo de conscientização da sociedade em relação à
degradação do meio ambiente e a preocupação para a necessidade de um planejamento e gestão adequados
aos espaços construídos. Essa preocupação levou ao desenvolvimento da idéia e do conceito de
“sustentabilidade”. Esse conceito foi disseminado principalmente na década de 1980, por Lester Brown,
fundador do Wordwatch Institute, que define uma comunidade sustentável como a que é capaz de satisfazer
as próprias necessidades, sem reduzir as oportunidades das gerações futuras.
O termo desenvolvimento sustentável é posterior, tornando-se famoso após a publicação do Esse
relatório foi desenvolvido pela Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, como uma “Agenda
Global para a Mudança”, na tentativa de minimizar ou evitar os impactos sobre os recursos naturais e sobre a
qualidade de vida da população. Com o passar dos anos, esse conceito alcançou o enfoque sistêmico, no
intuito de promover medidas mitigadoras, onde é reconhecido que os elementos (físicos e humanos) não são
autônomos, que não atuam no vácuo e são imersos em uma complexa rede de interdependências, afetados
uns pelos outros, e deve ser entendido em perspectiva de conjunto. (CAPRA, 2002).

FIGURA 01. Diferença entre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade.
Fonte: Edwards (2008).

Para garantir a aplicação deste conceito é necessário que a qualidade de vida seja proporcionada na
garantia de equilíbrio dos elementos que constituem o meio ambiente, pois só através do equilíbrio se garante
a sua evolução estruturada e segura, que garante o futuro às gerações vindouras. O meio ambiente pode ser
dividido em três vertentes fundamentais: a ambiental, a tecnológica (econômico) e a social. Estas deverão ser
asseguradas tanto individualmente como nas suas inter‐relações, pois só quando funcionem em equilíbrio,
permitem atingir uma estabilidade sustentável. O desequilíbrio de um dos elementos põe toda a estrutura em
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causa fragilizando o objetivo final de uma sustentabilidade total. De acordo com Edwards (2008), as vertentes
devem:
- A vertente tecnológica/econômico baseia‐se nos requisitos para um crescimento econômico forte e durável,
como seja a preservação da estabilidade financeira, uma inflação baixa e controlada, e a capacidade de investir e inovar.
- A vertente ambiental pretende garantir a manutenção da integridade, produtividade e resistência dos sistemas biológicos e físicos, preservando o acesso a um ambiente saudável.
- A vertente social foca a importância de um emprego adequado, com redes de segurança capazes de acomodar a crescente população e alterações estruturais, como seja a igualdade e a
participação democrática na tomada de decisões.

FIGURA 02. Três vértices do projeto sustentável: social, tecnológico e ambiental.
Fonte: Edwards (2008).

Além disso, é estruturado em dimensões que aparecem ora isoladas ora de forma combinada nas
várias dinâmicas que informam seu processo de construção social, sendo as principais: a sustentabilidade
ecológica, a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade demográfica, a sustentabilidade cultural, a
sustentabilidade institucional, a sustentabilidade social e a sustentabilidade política.
a) Sustentabilidade ecológica: base física do processo de crescimento e tem como objetivo a
conservação e o uso racional do estoque de recursos naturais incorporados às atividades produtivas, ou seja,
é a capacidade de uma dada população de ocupar uma determinada área e explorar seus recursos naturais
sem ameaçar, ao longo do tempo, a integridade ecológica do meio ambiente.
b) Sustentabilidade ambiental: relacionada à capacidade de suporte dos ecossistemas associados de
absorver ou se recuperar das agressões derivadas da ação humana (ação antrópica), implicando um equilíbrio entre as taxas de emissão e/ou produção de resíduos e as taxas de absorção e/ou regeneração da base
natural de recursos.
c) Sustentabilidade demográfica: revela os limites da capacidade de suporte de determinado território
e de sua base de recursos e implica cotejar os cenários ou as tendências de crescimento econômico com as
taxas demográficas, sua composição etária e os contingentes de população economicamente ativa esperados.
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d) Sustentabilidade cultural: pretende potencializar a cultura local como elemento de universalidade
para que as transformações estejam em sintonia com um contexto que permita a continuidade cultural,
através da preservação e da divulgação da história, tradições e valores regionais, acompanhando suas
transformações. Essa dimensão pretende garantir a todos a oportunidade de acesso a informação e ao
conhecimento e a investir na construção, reforma ou restauração de equipamentos culturais.
e) Sustentabilidade social: objetiva promover a melhoria da qualidade de vida e a reduzir os níveis de
exclusão social por meio de políticas de justiça redistributiva. É ancorada no principio da eqüidade na distribuição de renda e de bens, no princípio da igualdade de direitos a dignidade humana e no principio de solidariedade dos laços sociais.
f) Sustentabilidade política: relacionada à construção da cidadania plena dos indivíduos por meio do
fortalecimento dos mecanismos democráticos de formulação e de implementação das políticas públicas em
escala global, diz respeito, ainda, ao governo e à governabilidade nas escalas local, nacional e global.
g) Sustentabilidade institucional - necessidade de criar e fortalecer engenharias institucionais e/ou instituições cujo desenho e aparato já levem em conta critérios de sustentabilidade.
SUSTENTABILIDADE no planejamento urbano...
Atualmente, apesar do conceito de sustentabilidade urbana parecer um conceito utópico e pouco operacional, muito mais ideológico do que teórico, pode ser sim um conceito útil para o planejamento urbano.
Como bem coloca Campbell (2003), esse conceito “nos permite não apenas calcular se estamos atingindo a
sustentabilidade, mas também determinar o quão longe estamos dela”.
Assim, o planejamento urbano surge como uma ferramenta para a implementação de programas, projetos e diretrizes capazes de promover a importância do reequilíbrio ecológico e a adoção de práticas sustentáveis, induzindo o conceito de sustentabilidade como um habito da sociedade. No entanto é importante que o
planejamento seja entendido como um processo, o que lhe garante continuidade, em cujo contexto ocorra a
constante retroalimentação, o que lhe confere o necessário dinamismo, sendo baseado na multidisciplinaridade, base para a devida integração das áreas envolvidas.
Segundo Montaner (2001), o desafio atual consiste em demonstrar que o planejamento ecológico,
além de ser necessário globalmente e correta socialmente, pode ser muito atraente do ponto de vista estético,
conceitual e cultural. Tudo isso implica na superação do clichê de que tal desenho urbano sempre vai estar ligada a formas ecléticas, pitorescas, marginais e testemunhais.
Já o autor Monte-Mór (2006) defende a idéia de que a sustentabilidade no espaço urbano tem relação
direta com o grau de permeabilidade e integração entre o espaço natural e o espaço social, centrados na
conservação das condições ecológicas adequadas às distintas comunidades.
Para Rogers (2001), o principal desafio de um planejamento sustentável é pensar os espaços
urbanos com uma abordagem ampla e complexa, fundamentado por sistemas cíclicos – já que o modelo
linear não corresponde mais às exigências finitas dos recursos – e em cadeia, visando a qualidade e
permanência da vida.
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FIGURA 03. Modelo linear x Modelo cíclico.
Fonte: Rogers (2001).

No planejamento urbano esse conceito deve ser utilizado não só minimizar os impactos gerados ao
meio ambiente, mas, especialmente, integrá-la aos ciclos naturais da biosfera de forma a criar efeitos positivos, sendo um agente renovador, reparador e restaurador. E deverão ser analisadas não só as características
técnicas, mas também as características sociais, culturais, econômicas e ambientais de cada espaço construído, no intuito de promover a diversidade social e ambiental na formação dos territórios. O desenvolvimento
sustentável envolve questões sociais, éticas, econômicas, tecnológicas, culturais, assim como a manutenção
dos ecossistemas, da qualidade ambiental e a eqüidade social. Além disso, há também uma abrangência interdisciplinar na participação físico-espacial que detém em decisões projetuais.
SUSTENTABILIDADE nos campus universitários...
Neste processo, entende-se que a educação é um dos pilares do desenvolvimento sustentável, contribui para a compreensão fundamental da relação e interação da humanidade com todo o ambiente e fomenta uma ética ambiental pública a respeito do equilíbrio ecológico e da qualidade de vida, despertando nos indivíduos e nos grupos sociais organizados o desejo de participar da construção de sua cidadania (ZITZKE,
2002).
Promover a educação, a consciência pública e reorientar a educação para o Desenvolvimento
Sustentável são idéias que constam nos artigos da Rio/92, nos quais se destaca a importância de determinar
a integração dos conceitos de ambiente e o desenvolvimento em todos os programas de educação, em
particular, a análise das causas dos problemas que lhes estão associados num contexto local, como um
objetivo específico (AGENDA 21, 1998). Tal preocupação também foi reconhecida pela Declaração de
Talloires (ULSF, 1990), assinada por mais de 300 representantes de universidades de mais de 40 países e
pela definição da UNESCO da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável para 2005-2014
(UNESCO, 2004).
Para Mayor (1998), a educação é a chave do desenvolvimento sustentável e auto-suficiente. A autora
afirma que a educação deve ser fornecida a todos os membros da sociedade, de tal maneira que cada um se
beneficie de chances reais de se instruir ao longo da vida.
As instituições de ensino superior possuem um papel relevante no processo de transformação social,
intrínseco às mudanças nas práticas de produção e de consumo da sociedade, pois possuem a função de
contribuir na qualificação e na produção de conhecimento de seus egressos, futuros tomadores de decisão,
para que inclua em suas práticas profissionais a preocupação com as questões ambientais.
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Considera-se que as essas instituições são uma peça fundamental como agentes de disseminação
de praticas sustentáveis na sociedade, com a possibilidade de incorporar os princípios e iniciar um processo
de conscientização em todos os seus níveis, atingindo os professores, funcionários e alunos, para tomar
decisões fundamentais sobre planejamento, treinamento, operações ou atividades comuns em suas áreas
físicas.
Segundo Fouto (2005), o papel das instituições de ensino superior (IES) para o desenvolvimento
sustentável é tomado pelos seguintes níveis de intervenção:
1234-

Educação dos tomadores de decisão para um futuro sustentável;
Investigação de soluções, paradigmas e valores que sirvam para uma sociedade sustentável;
Operação dos campi universitários como exemplos práticos de sustentabilidade a escala local;
Coordenação e comunicação entre os níveis anteriores e entre estes e a sociedade;

FIGURA 04. O papel da universidade na sociedade, relativo ao desenvolvimento sustentável (adaptado de FOUTO, 2005).

Assim, a concepção de um campus universitário deve ter como fundamento a necessidade de promover o uso de suas instalações como um laboratório experimental e modelo de desenvolvimento sustentável
para as comunidades internas e externas, servindo assim de referência para os processos de conhecimento,
comportamentos e práticas sustentáveis.
Para que este processo de estudo, análise e adaptação ao local de forma contextualizada possa ser
feito, falta ainda o mais importante, educar as populações para terem consciência sobre a necessidade de
atingir a sustentabilidade, e fazer compreender as suas diversas dimensões.
O campus sustentável se justifica por dois motivos principais: a real redução dos impactos ambientais
causados por sua construção e uso (diminuição da pegada ecológica1) e pela importância do edifício sustentável em si, como agente catalisador no processo de educação para um modo de vida mais sustentável, ética,
social e ambientalmente mais responsável. Pelo modo como a sociedade utiliza o espaço, a comunidade universitária passa a conhecer novas tecnologias, materiais e práticas, tornando-se replicadores da sustentabilidade.
1

Pegada ecológica – é um conceito utilizado paa determinar à quantidade de terra e água que seria necessária para sustentar as gerações actuais, tendo em conta
todos os recursos materiais e energéticos gastos por uma determinada população. atualmente usada ao redor do globo como um indicador de sustentabilidade
ambiental. Pode ser usado para medir e gerenciar o uso de recursos através da economia. É comumente usado para explorar a sustentabilidade do estilo de vida de
indivíduos, produtos e serviços, organizações, setores industriais, vizinhanças, cidades, regiões e nações.
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Os estudos de diversos autores sobre a implementação de praticas sustentáveis apontam que as soluções denominadas de ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente
aceito estão baseados nos seguintes princípios estratégicos: a participação popular, a adequação da morfologia urbana, a adaptação da mobilidade e acessibilidade, a inserção da urbanidade e a implantação de uma infra-estrutura verde.

FIGURA 05 – Princípios estratégicos para um campus sustentável.
Fonte: Autores.

• PARTICIPAÇÃO POPULAR

O desenvolvimento sustentável é apoiado na idéia de integração e interação, propondo uma nova
maneira de olhar e transformar o mundo, baseada no diálogo entre saberes e conhecimentos diversos. Portanto, no mundo sustentável, uma atividade não pode ser pensada ou praticada em separado, porque tudo
está inter-relacionado, em permanente diálogo, através do equilíbrio entre as dinâmicas urbanas. Tal equilíbrio poderá ser alcançado à medida que ocorre a reestruturação significativa dos sistemas de gestão, de
modo a permitir o planejamento intersetorial e a implementação de programas conjuntos, de grandes e pequenas escalas. (ALMEIDA, 2002)
Esse redesenho dos sistemas de gestão, fundamental para a elaboração de uma gestão integrada,
deve ainda flexibilizar seus mecanismos para que, além de integrada, a gestão seja, participativa. A gestão
participativa, além de propiciar o aporte de recursos técnicos, institucionais e financeiros dos demais setores
(mercado, setor público não-governamental, comunitário), amplia a responsabilidade ecológica da sociedade.
Sabe-se que comunidade geralmente é afastada desse processo e na maioria das vezes não são convidadas
a participar na escolha de alternativas ou de tomada de decisão. Além disso,quando tratada apenas como objeto, e não como um dos sujeitos do processo de gestão e implementação dessas ações, a comunidade tende
a não se identificar com elas. Como conseqüências dessa falta de envolvimento, são provocadas sentimentos
de desapego, desarraigamento e falta de identidade com os projetos e programas propostos. (RUANO, 2000)
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Para Lundvall (2001), os indivíduos e organizações que solucionam conjuntamente problemas, ao final de um projeto específico, terão partilhado o conhecimento original do parceiro, do mesmo modo que terão
partilhado o novo conhecimento tácito gerado pelo trabalho conjunto.Ainda segundo o autor, o aprendizado
partilhado é a chave para o conhecimento tácito e implica naturalmente que o contexto social é importante
para esse tipo de aprendizado.
Ruano (2000), afirmar que é apenas através da informação que a comunidade terá base para
também participar ativamente, pois terá consciência de que também é parte do processo e deve zelar por ele,
ao invés de adotar uma atitude apática e simplesmente esperar que tudo mude. O autor ressalta que qualquer
atitude para torna-se sustentável, precisa conter em seu principio a interatividade, onde os usuarios
participam do processo e assumem um compromisso individual de apropriação do espaço urbano.
A formação desse espaço comporta necessariamente um somatório de fatores físicos + fatores psicológica, que tanto têm a ver com o desenho da configuração morfológica urbana, quanto com o comportamento interativo adotado pelas pessoas na utilização dessas formas. É imprescindível que se o ambiente for organizado e nitidamente identificado, a sociedade poderá concluí-lo com seus próprios significados e relações.
O segredo é dar aos espaços publicos uma forma tal que a comunidade se
sinta pessoalmente responsavel por eles, fazendo com que cada membro da
comunidade contribua a sua maneira e com o seu conhecimento para um
ambiente com o qual possa se relacionar e se identificar.
(HERTZBERGER,1999).

O conceito de apropriação do espaço urbano está intimamente ligado a ideia de mesclar o espaço
publico e privado como espaço coletivo. Segundo Solà Morales (1995), o espaço coletivo é muito mais e
muito menos que o espaço publico, se caracterizamos este apenas como propriedade administrativa, pois a
riqueza civil e arquitetônica, urbanistica e morfologica da cidade, são os espaços coletivos, ou seja, todos os
lugares onde a vida coletiva se desenvolve, representa e recorda. Além disso, são considerados como os
espaços das experiências, das trocas e da geração de conhecimentos e porisso possuem a função de
democratização, sendo essenciais para uma mudança ideologica na sociedade.
Sendo assim, é fundamental que o planejamento urbano consiga responder às necessidades de bem‐
estar dos seus usuários, que consiga criar um ambiente urbano que responda de forma adequada às condições ambientais do local, às carências e principalmente aos desejos da comunidade.
• MORFOLOGIA URBANA
A morfologia urbana é a ciência que estuda o objeto – forma urbana – nas suas características
exteriores, físicas, e na sua evolução no tempo. E ocupa-se da divisão do meio urbano em partes (elementos
morfologicos2) e da articulação destes entre si e com o conjunto que definem, os lugares onde constituem o
espaço urbano. (LAMAS, 1993).

2

Os elementos morfológicos são considerados como as partes da forma urbana e o modo como se estruturam nas diferentes escalas. O modo como se posicionam
e se estruturam nos edifícios tem a ver com as intenções de comunicação estética ou da linguagem arquitetônica. São considerados como elementos morfológicos
para estudo da forma urbana: o solo (pavimento), os edifícios (elemento mínimo), o lote (parcela fundiária), o quarteirão, as fachadas (plano marginal), o logradouro,
o traçado(rua), a praça, o monumento, a arvore/vegetação e o mobiliário urbano. (LAMAS,1993)
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FIGURA 06 - Mapa conceitual dos principais elementos da Morfologia Urbana.
Fonte: Lamas (1993).

O espaço urbano enquanto território possui a condição de estabelecer relações entre os indivíduos,
ou seja, significa que a arquitetura da cidade estrutura-se para afirmar relações ideológicas e culturais, onde
acontecem diversos processos de trocas e vivências urbanas. (PESCARINI, 2003).
A forma urbana deve ser projetada especialmente para proporcionar um entorno adequado para a interação social e a vida comunitária, para apoiar, fomentar e nutrir os laços sociais e para favorecer e estimular
a interação entre as pessoas (RUANO, 2000). Essas expectativas, devidamente organizadas, definem as funções dos espaços urbanos e, conseqüentemente, as dimensões sobre as quais a arquitetura deve-se dedicar
para a estruturação de seu campo disciplinar. Segundo Holanda (2003), Kohlsdorf (1996) e Romero (1998;
2001), a estruturação das formas urbanas tem que estar fortemente relacionadas com as expectativas sociais. Para isso, os autores afirmam que as configurações dos espaços urbanos devem ser estruturadas em
seis dimensões:
• Dimensão funcional: adequação e à eficiência dos espaços arquitetônicos e urbanos nas atividades
pragmáticas que as sociedades humanas desenvolvem ou neles pretendem desenvolver. Importa a
adequabilidade funcional dos espaços da cidade a tais operações, ou seja, o melhor ou o pior cumprimento dessas atividades em razão de certos atributos morfológicos. O desempenho das atividades
deve ser avaliado em três categorias de análise: a quantidade, a qualidade o espaço destinado a
cada atividades, e a instância relacional, que observa os vínculos espaciais entre as diversas atividades (proximidade, contigüidade, complementariedade etc.).
• Dimensão topocetiva: preocupa-se com a análise de apreensão do espaço urbano, suas condições
de informar às pessoas onde elas estão, e como podem deslocar-se de um lugar para outro. Ou seja,
relaciona a forma física dos espaços às expectativas sociais por orientação e identificação dos lugares. Apoia-se em três níveis analíticos e avaliativos do desempenho morfológico: a percepção, a
imagem mental e a representação geométrica secundária ou projetual.
• Dimensão de co-presença: configurações espaciais e sistemas de interação entre as pessoas. Procura relacionar a forma do espaço arquitetônico e urbano às maneiras de organização grupal, reali-
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zando leitura específica, tanto dos espaços quanto da sociedade.Trabalha com 3 níveis analíticos: os
padrões espaciais, a vida espacial e a vida social, apoiando-se em níveis tanto morfológicos quanto
não-morfológicos.
• Dimensão bioclimática: conforto físico das sociedades humanas, conforme as características climáticas do meio no qual se encontram. Se subdivide-se em: conforto higrotérmico, conforto acústico,
conforto luminoso, e relativo à qualidade do ar.
• Dimensão expressivo-simbólica: capacidade do espaço em responder a expectativas de representação simbólica e de agradabilidade visual. O símbolo se completa em duas estâncias: a primeira dependente da percepção, que é universal como mecanismo cognitivo (todos percebem fisiologicamente da mesma maneira); e a segunda instância é a interpretação (associação de significados subjetivos e coletivos a uma forma particular).
• Dimensão econômica: a resposta do espaço quanto aos custos de construção e manutenção e verifica o consumo de recursos, quantificados e representados por custos, necessários à materialização
de bens e serviços e relativizados em relação ao número de pessoas e ao tempo.
Diante dessa situação, o desenvolvimento sustentável compreende a morfologia urbana a partir da lógica evolutiva e estruturada para o crescimento orgânico, questionando e propondo modelos urbanos que correspondam às novas necessidades ambientais e de qualidade sustentável, por meio de novas formas de
apropriação do espaço, condizentes com as necessidades emergenciais apresentadas à sociedade global.
Assim é fundamental que ocorra a elaboração de novas estratégias para o desenho da forma urbana
com arranjos espaciais (forma e conexão) que são capazes de manter a gestão adequada dos processos
ecológicos (sustentabilidade ambiental); a oferta indiscriminada de seus serviços à população com a melhoria
da qualidade de vida e a redução dos níveis de exclusão social (sustentabilidade social); à percepção das escalas, sustentando as funções vitais, restabelecendo o sentido e orientação no tempo-espaço, face à necessária adequação aos habitantes, seus usos e equipamentos (sustentabilidade demográfica); a eficácia com a
otimização do custo-benefício, justiça socioespacial e manutenção do projeto pela sociedade (sustentabilidade política); ampliação do acesso a informações e conhecimentos as atividades vitais da sociedade (sustentabilidade cultural), formando um conjunto de elementos de equidade e integração social que propõe uma
nova forma de coesão social, na qual é privilegiado o acesso irrestrito do cidadão ao seu lugar, de forma igualitária e imparcial.
Os princípios da sustentabilidade aplicados à morfologia urbana estão relacionados a estruturação da
forma urbana em três conceitos: concentração, conectividade e multifuncionalidade, que devem ser
utilizados de forma a atrair as pessoas tanto como elementos físicos quanto sócio-culturais, responsável pela
produção de lugares que possibilitem os usuarios a aproveitá-los e usá-los em sua máxima capacidade.
A idéia da concentração está relacionada com a compactação dos elementos morfológicos, assim o
espaço urbano torna-se denso e socialmente diversificado, onde as atividades econômicas e sociais se sobrepõem. Para Rogers (2001), quanto mais compacta for à estrutura urbana, mais possibilidades ela terá de
ser um espaço de atividades sobrepostas, eqüitativa, ecológica, aberta e bela, na qual arte, arquitetura e paisagem possam emocionar e satisfazer o espírito humano.
Entende-se que a compactação do espaço urbano traduz-se na otimização do uso do solo, valorização e dinamização do patrimônio físico e ambiental, organização eficaz do transporte ao favorecer distâncias
caminháveis para o habitante – na sua prática, movimento, e no atendimento de suas rotinas, minimização do
consumo de materiais, energia, e água, otimização de infra-estrutura e o aumento da complexidade dos siste-

Estudo Preliminar – Plano Diretor do Câmpus Glória (Parte 2) 24

mas e da coesão social, que destacam a supremacia do modelo compacto na promoção da sustentabilidade
urbana. (RUEDA,1999; ROGERS, 2001).
A conectividade caracteriza-se por um modelo de espaços polinucleados, onde as funções que habitualmente se concentram em local central dispersam-se por diversos subcentros, dessa forma criando núcleos ligados por boas infra-estruturas, por meio da articulação de uma estrutura urbana (urbanas e metropolitanas) eficiente.
Esse conceito ainda envolve questões relativas ao dialogo critico e criativo com a cidade existente.
Para isso, a elaboração de uma organização físico-espacial que promova a aproximação por meio de conexões urbanas entre o novo e o existente.
Já a multifuncionalidade estabelece a permanência de espaços de usos mistos e multifuncionais,
Para Jacobs (2001), a degradação urbana está ligada à imposição social de espaços monofuncionais, assim,
as atividades urbanas devem estar em áreas comuns com funções que gerem presença de pessoas em
horários diferentes estabelecendo-se a diversidade sobre a monotonia, pois a autora coloca que os espaços
modernos se tornam rígidos e vazios, pela distância em que se encontram um dos outros.
A multiplicidade formal arquitetônica atribui identidade aos espaços, desde que de forma harmoniosa
e natural, pertencente ao seu respectivo tempo e lugar, assim, favorece-se o contato humano e a circulação
de maior número de pedestres. O ambiente multifuncional é atrativo às pessoas, que são estimuladas pela diversidade, curiosidade e necessidade de reconhecer o que é novo, e desse vínculo espacial nasce o sentimento de pertença e se estimula a expressão cultural do lugar.
No entanto, entende-se que não existirá uma solução definitiva com benefícios universais, mas antes
uma multiplicidade de aplicações de formas urbanas sustentáveis (que podem evoluir ao longo do tempo e,
eventualmente, coexistir numa mesma cidade) para reforçar a idéia de que, mais do que um estado, a sustentabilidade é um processo que implica adaptação ao longo do tempo, à medida que as condições sociais, econômicas e ambientais se alteram e se reinventam.
• MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE
A realidade face à mobilidade urbana é resultado de processos históricos que refletem as
características culturais da sociedade. Os questionamentos sobre o assunto ultrapassam as condições de
deslocamento e uso de meios de transporte, abordando, também, as relações dos indivíduos com o espaço
em que vivem e com os objetos e meios empregados para que o deslocamento aconteça. Pode-se afirmar
que, na maioria das grandes cidades, o desenvolvimento da rede de transportes não acompanhou o processo
de crescimento urbano, deixando assim, de atender a real necessidade de deslocamento de parte
considerável da população.
Desse modo, o modelo de mobilidade utilizado nas grandes cidades, que favorece o uso do veículo
individual, é reproduzido freqüentemente pelas cidades, reforçando a expansão urbana horizontal, dispersa e
a segregação do espaço urbano. Os investimentos em infra-estrutura viária (vias expressas, viadutos, túneis)
consomem grandes recursos financeiros, que refletem em estímulo ao uso do automóvel e aumentam a
poluição ambiental, os congestionamentos e desumanização dos espaços livres.
A abordagem do tema mobilidade deve ser voltada, também, para o ponto de vista da acessibilidade
através dos vários modos de transporte aos espaços públicos possíveis de circulação. A acessibilidade não
deve se restringir a possibilidade de entrada em algum determinado local, mas também, eliminar as barreiras
físicas na circulação dos usuários.
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Segundo a SEMOB/CEFTRU 3:
“a promoção da mobilidade das pessoas com deficiência serve de indutor a uma completa
reformulação dos espaços públicos através da implantação dos princípios e diretrizes da
mobilidade urbana sustentável.
Entre eles:
•
diminuir o número de viagens motorizadas;
•
repensar o desenho urbano;
•
repensar a circulação de veículos, não sendo o automóvel o único determinante ou
critério da organização da cidade;
•
desenvolver meios não motorizados de transporte;
•
reconhecer a importância do deslocamento de pedestres;
•
proporcionar mobilidade às pessoas com deficiências e restrições de mobilidade;
•
priorizar o transporte coletivo; considerar outros modos de transporte; estruturar a
gestão local, afirmando o papel regulador do município na prestação de serviços.” (SEMOB/CEFTRU, p. 29-30)

Para o efetivo planejamento de mobilidade, o uso equânime do espaço urbano e a melhoria da
qualidade de vida deve-se adotar uma visão sistêmica sobre toda a movimentação de bens e de pessoas,
envolvendo todos os modos e todos os elementos que produzem as necessidades destes deslocamentos.
Segundo a PLANMOB são estratégias para esse planejamento:
“1. Diminuir a necessidade de viagens motorizadas, posicionando melhor os equipamentos
sociais, descentralizando os serviços públicos, ocupando os vazios urbanos, favorecendo a
multicentralidade, como formas de aproximar as oportunidades de trabalho e a oferta de
serviços dos locais de moradia.
2. Repensar o desenho urbano, planejando o sistema viário como suporte da política de
mobilidade, com prioridade para a segurança e a qualidade de vida dos moradores em
detrimento da fluidez do tráfego de veículos.
3. Repensar a circulação de veículos, priorizando os meios não motorizados e de transporte
coletivo nos planos e projetos - em lugar da histórica predominância dos automóveis considerando que a maioria das pessoas utiliza estes modos para seus deslocamentos e
não o transporte individual. A cidade não pode ser pensada como, se um dia, todas as
pessoas fossem ter um automóvel.
4. Desenvolver os meios não motorizados de transporte, passando a valorizar a bicicleta
como um meio de transporte importante, integrado-a com os modos de transporte coletivo.
5. Reconhecer a importância do deslocamento dos pedestres, valorizando o caminhar
como um modo de transporte para a realização de viagens curtas e incorporando
definitivamente a calçada como parte da via pública, com tratamento específico.
6. Reduzir os impactos ambientais da mobilidade urbana, uma vez que toda viagem
motorizada que usa combustível, produz poluição sonora, atmosférica e resíduos.
7. Propiciar mobilidade às pessoas com deficiência e restrição de mobilidade, permitindo o
acesso dessas pessoas à cidade e aos serviços urbanos.
8. Priorizar o transporte público coletivo no sistema viário, racionalizando os sistemas,
ampliando sua participação na distribuição das viagens e reduzindo seus custos, bem como
desestimular o uso do transporte individual.
9. Promover a integração dos diversos modos de transporte, considerando a demanda, as
características da cidade e a redução das externalidades negativas do sistema de
mobilidade.
10. Estruturar a gestão local, fortalecendo o papel regulador dos órgãos público gestores
dos serviços de transporte público e de trânsito.” (DEMOB/PNUD/BID, p. 21-22)
3

A Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana (SEMOB) – Ministério das Cidades - e o Centro de Formação de
Recursos Humanos em Transportes (CEFTRU), elaboraram o curso “Gestão Integrada da Mobilidade Urbana” com o objetivo de
capacitar os agentes responsáveis pela implementação da Política Nacional de Mobilidade Urbana.
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Dentre os principais desafios no uso e ocupação do solo está o controle da implantação de novos empreendimentos públicos e privados, condicionando-os a internalizar e minimizar os impactos sobre o ambiente
urbano, trânsito e transporte. Do ponto de vista da mobilidade urbana, este impacto pode se dar na infra-estrutura do sistema viário – passeios, viadutos, passarelas, travessias, sinalização e vias – no transporte coletivo, causando problemas de segurança, perda de qualidade nos serviços, elevação dos custos operacionais
ou ainda na qualidade ambiental.
O impacto que um empreendimento causa na circulação deve ser analisado a partir da demanda de
viagens por ele gerada, procurando prever as suas características, o perfil dos usuários, o tempo médio de
permanência no empreendimento e outros indicadores que permitam medir os seus efeitos e dimensionar a
demanda adicional na infra-estrutura e nos serviços.
A circulação e o sistema viário são vistos sob dois enfoques: o entorno do empreendimento e sua interface com a cidade e o deslocamento de veículos e pedestres no interior do mesmo. Quanto ao primeiro, o
grande problema é a constituição da área ocupada pelo empreendimento como uma barreira na malha urbana, gerando como conseqüência problemas com relação a sua transposição, ou seja, sua ligação com a cidade. Já o segundo, o fortalecimento de uma malha urbana menos “amigável” para os veículos individuais, privilegiando a mobilidade a pé, POR bicicletas e/ou transportes coletivos.
Parte das estratégias está relacionada com a forma de ocupação urbana em que se destacam: o
adensamento na proximidade de corredores de acessos (fortalecendo a idéia de compactação) e estações de
transporte coletivo, a implantação de estacionamentos (em forma de bolsões) próximos as vias de acessos e
das áreas ocupada para diminuir as necessidades de deslocamentos, a integração com o sistema de transportes coletivos, adequação de passeios e implantação de vias para ciclistas e faixas de travessias para pedestres.

FIGURA 07 – Exemplos de transportes sustentáveis (VTL - veículos leves sobre trilhos, bicicletários e ciclovias)
Fonte: HERZOG, ROSA (s/data).
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• INFRA-ESTRUTURA VERDE
A infra-estrutura pode ser conceituada como um sistema técnico de equipamentos e serviços
necessários ao desenvolvimento das funções urbanas, podendo estas funções ser vistas sob os aspectos
social, econômico e institucional. Sob o aspecto social, a infra-estrutura urbana visa promover adequadas
condições de moradia, trabalho, saúde, educação, lazer e segurança. No que se refere ao aspecto
econômico, a infra-estrutura urbana deve propiciar o desenvolvimento das atividades produtivas, isto é, a
produção e comercialização de bens e serviços. E sob o aspecto institucional, entende-se que a infraestrutura urbana deva propiciar os meios necessários ao desenvolvimento das atividades políticoadministrativas, entre os quais se inclui a gerência da própria cidade.
O processo de urbanização de forma ilimitada gerou a sua estruturação física baseada na
implantação de infra-estruturas urbanas4. Essas estruturas foram consideradas como equipamentos
potencialmente importantes para configurar os elementos de estruturação, qualificação e representação do
espaço urbano, além de viabilizarem o funcionamento da cidade e conferirem atributos funcionais aos lugares
a que servem. (BRAGA, 2006).
Os elevados investimentos em soluções e execuções imediatas são percebidos durante todo o
processo histórico de qualquer cidade, sejam na forma de propostas em planos urbanísticos, ou como
intervenções diretas no tecido urbano por meio da construção de infra-estruturas “cinzas” (vias,
estacionamentos e outras superfícies impermeáveis), que ocasionam impactos recorrentes, como enchentes
e deslizamentos, congestionamentos de trânsito, alto consumo de energia, emissão de gases de efeito estufa
(GEE) e poluição generalizada. Além disso, suas implantações visavam uma intervenção local, ignorando a
escala territorial5, promovendo um tecido urbano desarticulado e desconectado, promovendo o desequilíbrio
ambiental com a falta de uma percepção integrada com desenvolvimento da cidade. (HERZOG, ROSA
(s/data))
Como tentativa de solução, em meados dos anos 90, ressurgiu6 o conceito de infra-estrutura “verde”
ou “ecológica”, propicia a integração da natureza na cidade, consiste em redes multifuncionais de fragmentos
permeáveis e vegetados, preferencialmente arborizados (inclui ruas e propriedades públicas e privadas),
interconectados que reestruturam o mosaico da paisagem de modo a que venha ser mais sustentável sendo
estruturada por uma rede híbrida hidrológica e de drenagem, completando e ligando áreas verdes existentes
com infra-estrutura construída, fornecendo funções ecológicas. (AHERN, 2008).
A idéia é que a infra-estrutura seja o suporte das paisagens e dos ecossistemas, deverá ter funções
de corredor ecológico ao providenciar habitats para fauna e flora, constituir um filtro de ar e água, funções sociais e culturais ao promover um equilíbrio estético e paisagístico, propiciando à população espaços livres de
recreio, lazer e educação ambiental.
Entende-se que infra-estrutura verde é uma oportunidade de organização do território. Na escala do
planejamento urbano, a rede de conexão entre áreas naturais e outros espaços abertos dentro da malha ur4

Segundo Mesquita (2006), entende-se como infra-estrutura urbana, o sistema técnico de equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento das funções
urbanas, sendo composto por subsistemas: Viário; Drenagem Pluvial; Abastecimento de Água; Esgotos Sanitários; Energético e Comunicações.
5

Para Lamas (1993), a divisão do meio urbano em partes promove o estudo da articulação destes entre si e o conjunto de elementos morfológicos que definem os
lugares que constituem o espaço urbano. O autor propõe a divisão em três escalas urbanas: a escala setorial (a escala da rua), a escala urbana (a escala do bairro)
e a escala territorial (a escala da cidade).
6

Lembrando que esse não é um conceito novo. Os princípios ecológicos, de maneiras diferenciadas, podem ser encontrados nos trabalhos de Ebenezer Howard “Gardens Cities of To-Morrow” (Cidades Jardins) de 1965 (1ª. edição 1898) e de Patrick Geddes – “Cities in Evolution” (Cidades em Evolução) de 1994 (1ª. edição
1915), entre outros autores. E em 2006, Benedict e McMahon lançaram o livro Green Infrastructure – Linking landscapes and communities, que organizou o
conhecimento e deu evidência às potencialidades da infraestrutura verde em diversas escalas.
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bana conserva as funções dos ecossistemas e integra os meios, atuando diretamente na drenagem e qualificam o ambiente.
“As bases para um desenvolvimento urbano e rural, que tenha a paisagem natural como uma ferramenta capaz de melhorar significativamente a qualidade
de vida das comunidades locais” é oferecida por este tipo de planejamento.
Seu impacto positivo vai alem da preservação e conservação de áreas verdes,
mas também “tanto para a qualidade de vida dos cidadãos, quanto para a diminuição dos gastos públicos (em longo prazo) com a restauração de áreas degradadas e soluções paliativas para redução de enchentes”. (MACMAHON,
2006)

Segundo McMahon (2006), os espaços livres, como instrumentos de conservação, restauração e manutenção dentro de um sistema, protegem áreas patrimoniais e de grande valor bem como geram espaços de
sociabilidade, lazer e de benefícios econômicos. Como estratégia de aproximação entre a estrutura de conservação e o uso sustentável do espaço, é indicada a conectividade como estratégia de desenho urbano, cujo
foco é manter interligados o sistema natural de preservação e outros espaços abertos, pessoas e programas
de desenvolvimento. Essa estratégia une parques, áreas de conservação, áreas ripárias, alagados e áreas livres. Mesmo se incorporar novos valores, preservar a essência dos sistemas de vida natural da flora e da fauna de forma a manter a saúde a diversidade das distintas comunidades.

FIGURA 08 – Esquema de planejamento da infra-estrutura verde em um bairro residencial de Seatle.
Fonte: HERZOG, ROSA (s/data).

Para isso, são utilizadas estruturas capazes de garantir a manutenção dos serviços ecossistêmicos:
•
Bacias de contenção/retenção - desempenham papel
importante por armazenarem as águas pluviais e fazer um
escoamento gradativo, com o objetivo de prevenção contra as
enchentes, auxiliando os rios e córregos em sua vazão. Com um
tratamento diferenciado e juntamente com um espaço livre, com
áreas verdes e equipamentos de recreação/lazer podem tornar-se
espaços convivência e contemplação para a utilização da
comunidade.

Bacias de contenção – Ex. Projeto SESC – Arq. Índio da costa
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•
Pavimentação drenante - são elementos que propiciam
melhorias nas condições ambientais do espaço urbano,
apresentam ao longo do tempo maior valorização do solo e
conseqüentemente da área. Para Vendrame (2003), a
implementação do pavimento drenante possibilita a infiltração da
água da chuva reabastecendo o lençol freático, reduz o volume de
água para as galerias pluviais, diminui a erosão nos fundos de vale
e auxilia na redução das enchentes, também pode favorecer a
redução das águas pluviais que transportam sólidos presentes nas
vias para os corpos hídricos;

Pavimentações drenantes. Ex: piso drenante, pedrisco, deck de
madeira, gramado.

•
Biovaletas (ecocalhas) - são depressões lineares com
vegetação para captar, infiltrar e limpar as águas pluviais, evitando
corredeiras. Com composto adicionado ao solo, age como uma
esponja que suga a água enquanto microrganismos e bactérias no
solo removem poluentes e a vegetação aumenta a evapo transpiração
e a remoção dos poluentes. Elas são ligadas em série de células, para
que a água transborde de uma para outra, formando um sistema
completo de coleta de águas pluviais;
•
Canteiros pluviais - são basicamente jardins de chuva que
foram compactados em pequenos espaços urbanos. Os canteiros
pluviais podem compor ser inserido em qualquer espaço, até mesmo
num meio urbano denso. Existem vários exemplos de um canteiro no
meio urbano como, por exemplo, com infiltração e um ladrão, sem
infiltração só evaporação, evapo transpiração e transbordamento,
podem receber a água entre o passeio e a via.
•
Grades Verdes - combinam técnicas múltiplas para formar
uma rede de intervenções da infra-estrutura verde. Isso permite que
técnicas mais efetivas e eficientes sejam aplicadas onde são mais
apropriadas. Como por exemplo, se os solos e a topografia são
adequados por infiltração, tudo bem. Se não é, a grade conduz a água
através dos solos de argila ou de inclinação íngreme até outros lugares
para infiltração ou armazenamento.
•
Telhados verdes – conhecidos como cobertura viva,
cobertura vegetal ou telhados vivos. Eles, no geral, não precisam de
manutenção: não exigem poda, não precisam de adubação e não
requerem irrigação intensiva. Esses elementos são utilizados com o
objetivo de amenização da temperatura, isolamento acústico,
economia de energia, redução das ilhas de calor nos centros urbanos,
diminuição da quantidade de água escorrendo pelas ruas em dias de
chuva forte, ar menos poluído circulação atmosférica, melhora o
microclima, reduza o consumo de energia, provoque um decréscimo
no uso do ar condicionado em regiões quentes e isolem o frio em
regiões com invernos rigorosos, já que sob um telhado coberto de
vegetação, as baixas temperaturas demoram mais para chegar aos
espaços internos e reduzem também os efeitos danosos dos raios
ultravioletas, os extremos de temperatura e os efeitos do vento, vez

Biovaletas – Corte esquemático

Grades verdes

Canteiros pluviais
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que nesses telhados a temperatura não passa de 25º C contra 60º C
dos telhados convencionais.
•
Cinturões verdes – sãos elementos que quando implantados lineares as vias de fluxo intenso
funcionam como um filtro biológico, que têm a capacidade de filtrar partículas sólidas em suspensão,
amenizar ruídos, minimizar a poluição atmosférica, proporcionar melhoria no conforto térmico e
embelezamento do ambiente urbano. É possível notar que os cinturões verdes constituem-se como
corredores de ligação entre as unidades de conservação e as áreas verdes que passam a serem melhores
distribuídas pelo espaço urbano visando à sustentabilidade da área como um todo;
•
Arborização - têm funções ecológicas insubstituíveis, como: contribuir significativamente para
prevenir erosão e assoreamento de corpos d’água; promover a infiltração das águas das chuvas, reduzindo o
impacto das gotas que compactam o solo; capturar gases de efeito estufa; ser habitat para diversas espécies
promovendo a biodiversidade, mitigar efeitos de ilhas de calor, para citar algumas
•
Parques e praças – são considerados como um equipamento social estruturante do tecido urbano,
fundamental para a melhoria da qualidade de vida das populações e do ambiente das cidades. Possuem a
função de promover à continuidade dos ecossistemas naturais, a regularização microclimática, a purificação
da atmosférica e a proteção e valorização da água e dos solos. E contribuem para a construção de uma
paisagem respeitando a paisagem natural do local, além de possibilitar trabalho, lazer, refrigeração e
umidificação para o entorno, no intuito de espalhar pela malha urbana como locais aprazíveis para o
descanso e lazer, num reencontro com a natureza.
•
Reuso de água - o processo pelo qual a água, tratada ou não, é reutilizada para o mesmo ou outro
fim. Essa reutilização pode ser direta ou indireta, decorrentes de ações planejadas ou não. - Reuso indireto
não planejado da água: ocorre quando a água, utilizada em alguma atividade humana, é descarregada no
meio ambiente e novamente utilizada a jusante, em sua forma diluída, de maneira não intencional e não controlada.
- Reuso indireto planejado da água: ocorre quando os efluente depois de tratados são descarregados de forma planejada nos corpos de águas superficiais ou subterrâneas, para serem utilizadas a jusante, de maneira
controlada, no atendimento de algum uso benéfico.
- Reuso direto planejado das águas: ocorre quando os efluentes, após tratados, são encaminhados diretamente de seu ponto de descarga até o local do reuso, não sendo descarregados no meio ambiente.
- Reciclagem de água: é o reuso interno da água, antes de sua descarga em um sistema geral de tratamento
ou outro local de disposição. Essas tendem, assim, como fonte suplementar de abastecimento do uso original. Este é um caso particular do reuso direto planejado.
•
Tratamento de resíduos - conjunto de métodos e operações necessárias para respeitar as
legislações aplicáveis aos resíduos, desde a sua produção até o destino final com o intuito de diminuir o
impacto negativo na saúde humana, assim como no ambiente. Pode consistir numa deposição final, ou um
tratamento intermédio, que diminua a perigosidade dos mesmos, possibilitando a sua reutilização ou
reciclagem.
• URBANIDADE
O tema da urbanidade é recente e foi ao longo da segunda metade do século 20, em meio ao reconhecimento do fracasso urbanístico do movimento moderno, com espaços monumentais, padronizados, vazios, sem vida ou sem usuários. Segundo Jacobs (2001), tratava-se da “anti-cidade” ou da “urbanização inur-
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bana”, fruto de uma pseudo ciência que era incapaz de olhar para cidade real e aprender as lições que ela
pode transmitir a cada instante.
Buscaram autonomia de bairros “acolhedores” e “voltados para si mesmos”, à moda das pequenas cidades ao invés de valorizar a diversidade e a potencialidade propiciada pela grande metrópole e desprezam a
vitalidade urbana e a interação entre os usos para se fixar em fronteiras formais.
Segundo a autora a diversidade7 é o antídoto para grande parte dos males urbanos que ocorrem com
o uso monofuncional. E assim, para garantir a segurança de determinada rua, bairro ou distrito, por exemplo,
é o trânsito ininterrupto de usuários, além da existência do que a autora chama de “proprietários naturais da
rua”. Donos de padarias, mercearias, lojas, pequenos serviços, são os muitos “olhos atentos”, mais eficazes
do que a iluminação pública. Trata-se da “figura pública autonomeada”, a quem os moradores podem recorrer
para deixar um recado, uma chave, uma encomenda. A vida pública informal impulsiona a vida pública formal
e associativa. Algumas pessoas acumulam relações e conhecimento, elas são únicas. A autogestão democrática é que garante o sucesso dos bairros e distritos que apresentam maior vitalidade e segurança. Isso significa a permanência de pessoas que forjaram uma rede de relações: “Essas redes são o capital social urbano
insubstituível”.
Para garantir uma diversidade exuberante nas ruas, distritos e cidades, é necessário verificar quatro
condições concomitantemente:
a) A necessidade de usos principais combinados – o distrito deve atender a mais de uma
função principal para garantir um certo número de pessoas nas ruas em todos os horários
do dia (estas devem sair de casa em horários diferentes e buscar os lugares por motivos diferentes)
b) A necessidade de quadras curtas – “as oportunidades de virar as esquinas deve ser freqüente”
c) A necessidade de prédios antigos – “O distrito deve ter uma combinação de edifícios com
idades e estado de conservação variados”
d) A necessidade de concentração – determinada densidade é fundamental para o florescimento da diversidade.

Seguindo a mesma visão, Holanda (2003) acrescenta a esse estudo que não era suficiente a diversidade dos usos e relações entre eles, e também o grau de utilização e convívio de pessoas em um
determinado espaço público. Ou seja, até que ponto o lugar permite e oferece condições para a interação e
encontros sociais.
Assim, a urbanidade refere-se simultaneamente às idéias relativas tanto ao comportamento humano
como ao espaço físico. Do ponto de vista comportamental, a urbanidade está associada à qualidade de cortês, afável, relativo à negociação continuada entre interesses. (HOLANDA, 2003).
E sobreponto de vista físico, urbanidade refere–se a:
“minimizar espaços abertos em prol de ocupados; utilizar menores unidades de espaço
aberto (ruas, praças) e maior número de portas abrindo para os lugares públicos (jamais utilizar paredes cegas para passeios e vias); minimizar espaços segregados, guetizados (becos sem saída, condomínios fechados) e efeitos panópticos, pelos quais tudo se vê e se vigia (grifos no original).”

São estas relações de forte presença de pessoas em locais públicos em horários diversos que são indício de vitalidade urbana. Quanto mais pessoas há no espaço público maior é a urbanidade da área e nes7

Diversidade de usos, de nível sócio econômico da população, de tipologia das edificações, de raças, etc.
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ses locais provavelmente há alguma atividade de centro urbano (comércio, serviço) ou de lazer (centros de
convívio). O paradigma da formalidade implica características opostas em todos os aspectos referidos.
E a falta de urbanidade pode representar a falência de determinado espaço urbano social, pois
impede ou não permite qualquer forma de uso ou ocupação, porque o modo como o lugar afeta o estado
emocional das pessoas não proporciona qualidade e bem estar.

Referências
REFERÊNCIAS
AGENDA 21 (1998). O caso do Brasil: perguntas e respostas. Brasília, MMA.
AHERN, Jack (2008). Sustainability, Urbanism and Resilience. Palestra na Primeira Conferência de Humanidades e Indústria Criativa, Universidade de Tecnologia Nacional Chyn-Yi, Taichung, Taiwan.
ALMEIDA, F (2002). O bom negócio da sustentabilidade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
BRAGA, Roberta (2008). ESTRUTURA URBANA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL EM CIDADES DE
PORTE MÉDIO. III Congresso Luso Brasileiro para o Planejamento Urbano, Regional, Integrado e Sustentável – PLURIS.
CAMPBELL, S. (2003) Green Cities, Growing Cities, Just Cities? Urban Planning and the Contradictions of
Sustainable Development, in Campbell, S e Fainstein S. Readings inplaning theory. Blackwell, Malden, MA,
Oxford, UK.
CAPRA, F (2002). As conexões ocultas. Ciência para uma vida sustentável. São Paulo: Ed. Cultrix.
CAVALCANTI, C (1995). Relatório Meio Ambiente, Desenvolvimento e Política de Governo: Bases para a
Construção de uma Sociedade Sustentável no Brasil. Fundação Joaquim Nabuco. Recife.
DEMANTOVA, Graziella; RUTKOWSKI, Emilia (2007). Sustentabilidade Urbana: simbiose necessária entre a
sustentabilidade ambiental e sustentabilidade social. http://www.vitruvius.com.br. Acessado em
novembro/2010.
DEMOB/PNUD/BID. PLANMOB (2007) – Construindo a Cidade Sustentável. Brasília: Cidades.
EDWARDS, B (2008). O guia básico para a sustentabilidade. Editora Gustavo Gili, SL, Barcelona.
FRANCO, Maria de Assunção Ribeiro (1997). Desenho Ambiental, uma introdução a arquitetura da paisagem
com o paradigma ecológico. FAPESP, São Paulo.
______ (2000). Planejamento ambiental para a cidade sustentável. FAPESP, São Paulo, 2000.
FOUTO, A. R. F (2002). O papel das universidades rumo ao desenvolvimento sustentável: das relações
internacionais às práticas locais. Dissertação. (Mestrado em Gestão e Políticas Ambientais Relações

Estudo Preliminar – Plano Diretor do Câmpus Glória (Parte 2) 33

Internacionais do Ambiente). Disponível em: http://campus.fct.unl.pt/campusverde/W_RIA_ARFF.doc.
Acessado em novembro/2010.
HERTZBERGER, H (1999). Lições de arquitetura. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes.
HERZOG, Cecilia; ROSA, Lourdes. INFRAESTRUTURA VERDE: SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA
PARA
A
PAISAGEM
URBANA.
S/DATA.
Revista
LabVerde
www.revistalabverde.fau.usp.br/artigos/ed01_art05_cecilia_herzog.pdf. Acessado em novembro/2010.
HICKEL, Denis (2005). A (IN) sustentabilidade na arquitetura. http://www.vitruvius.com.br. Acessado em
novembro/2010
HOLANDA, Frederico (2003). Arquitetura e urbanidade. São Paulo: ProEditores Associados.
JACOBS, Jane (2001). Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes.
KOHLSDORF, Maria Elaine (1996). A apreensão da forma da cidade. Brasília: Editora da Universidade de.
Brasília.
LAMAS, J. (1993). “Morfologia Urbana e Desenho da Cidade”. Lisbon: Fundação Calouste Gulbenkian.
LUNDVALL, B. A (2001). Política de Inovação na economia do aprendizado. Revista Parcerias Estratégicas, Brasília, n. 10.

MAYOR, Frederico (1998). Por uma dinâmica ampliação da educação. In: Correio da Unesco. Ed. portuguesa, ano 26, n.8.
MONTANER, Josep Maria (2001). A beleza da arquitetura ecológica. In: A modernidade superada.
Arquitetura, arte e pensamento do século XX. Barcelona, Gustavo Gili.
MONTE-MÓR, Roberto Luís de Melo (2006). O Que é o Urbano, no Mundo Contemporâneo. BeloHorizonte:
UFMG/Cedeplar, 2006. (Texto para Discussão, n.281).
PESCARINI, I. A (2003). Revitalização de avenidas em São Paulo. Considerações morfológicas. São Paulo.
Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/minhacidade/mc065/mc065.asp. Acesso: Novembro/2010.
ROGERS, Richard; GUMUCHDJIAN, Philip (2001). Cidades para um pequeno planeta. Barcelona, Gustavo
Gili, 2001.
ROMERO, Marta Adriana Bustos (1998). Princípios Bioclimáticos para o Desenho Urbano. São Paulo,
Projeto.
______ (2001): Arquitetura Bioclimática dos Espaços Públicos, Editora UnB, Brasília.
RUANO, Miguel (2000). ECOURBANISMO, Entornos Urbanos Sostenibles, Edición 2000, España Santo
Domingo.
RUEDA, S (1999). Modelos e Indicadores para ciudades más sostenibles: Taller sobre Indicadores de Huella
e Calidad Ambiental Urbana. Fundación Forum Ambiental/Departament de Medi Ambient de la Geralitat de
Catalunya. Barcelona.

Estudo Preliminar – Plano Diretor do Câmpus Glória (Parte 2) 34

SANTOS, Rosely (2004) . Planejamento ambiental: teoria e prática. São Paulo: Oficina de texto.
SEMOB/CEFTRU (2010). Curso Gestão Integrada da Mobilidade Urbana. Brasília: Cidades.
SOBREIRA, Fabiano (2009). Concursos e sustentabilidade:
http://www.vitruvius.com.br. Acessado em novembro/2010.

os

riscos

da

onda

verde.

SOLÀ-MORALES, M (1995). Espacios Colectivos, trabalho não publicado, transcrição de palestra proferida no
Seminário Internacional Centro XXI, São Paulo.
SPIRN, Ane Whiston (1995) . O jardim de Granito: a natureza do desenho da cidade. São Paulo: EDUSP.
ULSF (1990). Talloires Declaration, Conference of the University Presidents for a Sustainable
Future. Disponível em: http://www.ulsf.org/programs_talloires_td.html
UNESCO (2004). Thessaloniki Declaration, International Conference on Environment andSociety:Education
and Public Awareness for Sustainability. UNESCO and the Government of Greece, Thessaloniki, Greece.
URBS (2008). São Paulo: Associação Viva o Centro. Ano XII nº 47.
ZITZKE, V. A (2002). Educação Ambiental e Ecodesenvolvimento. Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental. v. 9, 2002. Disponível em: http://www.fisica.furg.br/mea/remea/vol9/a13art16.pdf. Acessado
em novembro/2010.

