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Cardozo *         Opinião 

Ações políticas 

Sustentáveis 

X 

Urbanismo Sustentável 

A sustentabilidade é um conceito 

que foi criado, há pouco mais de 

cinquenta anos. Refere-se a três 

pilares, necessariamente, questões 

econômicas, sociais e ambientais. 

Tratando-se de questões 

econômicas, relacionando-as com a 

Sustentabilidade, podemos dizer 

que se referem em sua abrangência 

mais ampla a economia local, 

municipal, ao PIB (Produto Interno 

Bruto), envolvendo questões como a 

geração de renda para a população. 

Em relação a questão Social, 

podemos dizer que estudos de 

Sustentabilidade referem-se  as 

questões de contribuições em ações 

populares aos menos favorecidos 

economicamente, doações, ações 

comunitárias, políticas sociais de 

iniciativa privada nas empresas e 

governamentais. Sobre a questão 

ambiental, estudos de 

Desenvolvimento Sustentável 

referem-se a ações voltadas 

estrategicamente para a 

preservação ambiental diretamente,  
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envolvendo ações como a 

diminuição de fretes, eliminando o 

gasto de combustíveis poluentes, 

uso de produtos menos tóxicos com 

menos química, preservação das 

águas e recursos naturais, etc.  

 

Estudos de Desenvolvimento 

Sustentável envolvem a análise de 

todas as classes sociais, visando a 

equidade e o bem-estar social em 

vários fatores, também em questões 

econômicas, além da preservação e 

conservação dos recursos naturais 

do planeta, da preservação 

ambiental. A grande área de estudos  

 

 

sobre Sustentabilidade objetiva 

esclarecer e instruir a maior parcela 

da população possível, os 

interessados em fazer a sua 

contribuição com o tema, orientando 

de forma que todos possam 

contribuir, em todas as áreas de 

atividades profissionais, aonde 

pretende-se fazer uma grande 

educação sobre estudos de 

Desenvolvimento Sustentável, 

objetivando um maior resultado de 

suas ações. 

 

Urbanismo é uma área de estudo, 

aonde faz-se o planejamento de vias 

públicas e espaços públicos em 

geral, praças e demais áreas de 

circulação da população em espaços 

públicos. Aonde pretende-se, neste 

estudo otimizar espaços públicos e 

supri-los de infraestrutura e serviços 

públicos. É uma área de estudo 

aonde em grande parte desses 

estudos trabalha-se fazendo estudos 

que envolvem equipes 

multidisciplinares, geógrafos,  
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engenheiros das mais diversas 

áreas, arquitetos e urbanistas, 

topógrafos, economistas, devido 

geralmente a serem trabalhados 

projetos de grande escala, além do 

fato de serem custeados pelos 

governos. Faz-se uma 

compatibilização dos mais variados 

tipos de projetos e estudos entre os 

profissionais envolvidos. 

 

No Urbanismo Sustentável, trabalha-

se todas as preocupações do 

Urbanismo convencional, incluindo 

com mais atenção e desejo o pensar 

ecológico e socioeconômico.  

 

 

Urbanismo com ênfase em 

Sustentabilidade é uma área que  

trabalha a análise e produção dos 

espaços públicos, e os seus projetos 

de planejamento e traçado urbano 

suprindo as cidades com tecnologia 

verde, e infraestrutura sustentável, 

almejando menores impactos ao 

meio ambiente em suas 

intervenções, manutenções, rede de 

infraestrutura e demais tipos de 

serviços.  

 

Devido a escala dos projetos de 

urbanização das cidades, sejam eles 

ditos de Urbanismo Sustentável ou 

convencional, esses projetos são 

onerosos, não custam pouco para os 

governos. Nas trocas de governos é 

comum o abandono de obras 

milionárias, devido a interesses 

políticos, troca de partido de um 

governo para outro, entre outras 

questões, o que além de poder 

causar problemas de tráfego de 

veículos, pedestres, ciclistas, 

transporte público, em meio às  
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cidades, devido aos possíveis 

congestionamentos ocasionados 

pelo abandono dessas obras em 

meio ao espaço urbanizado, 

acontece a perda de materiais de 

construção dessas obras, que 

durante as obras já poderiam estar 

no canteiro de obras muitas vezes, e 

acabam oxidando, devido a ação de 

intempéries físicas, além da evasão 

desses materiais de construção dos 

canteiros de obras abandonados e 

sem fiscalização. O que são 

questões inadmissíveis, frente a 

economia do nosso país, e a tantas 

outras prioridades de investimentos  

 

 

 

em áreas além da Infraestrutura, 

como Educação, Saúde, entre 

outras, que os governos tem por 

obrigação de fazer.  

 

Não temos dinheiro sobrando para 

jogar no lixo, como nesses tipos de 

prejuízos milionários em obras 

públicas da Construção Civil, por 

questões partidárias e por outras 

questões. Por esses motivos e 

outros tantos, sou a favor da 

continuidade de obras públicas, nas 

trocas de governos, como prioridade 

de conclusão. 

 

Sou a favor também da exigência de 

um Memorial Justificativo, incluindo 

um laudo técnico relevante, não 

priorizando apenas questões 

estéticas, de contemplação da 

paisagem, por profissional da área 

qualificado para aprovações de 

projetos de intervenções 

urbanísticas, principalmente nas 

mais onerosas, em projetos de  
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urbanismo, suprimento de 

infraestruturas e junto a elas serviços 

públicos. Deve haver um problema 

técnico ou social que justifique o 

investimento na estrutura a ser 

reformada ou construída no espaço 

urbano e seus elementos. 

 

Tratando-se do Urbanismo 

Sustentável existem muitas soluções 

e tecnologia verde a serem 

substituídas por soluções e 

tecnologias do urbanismo 

convencional, vamos dizer assim, 

por esses investimentos tratarem-se 

de serem pagos por parte dos 

governos, municipais, estaduais e  

 

 

federais, acredito que deveriam 

haver mais ações políticas 

sustentáveis na grande área da 

Construção Civil, principalmente no 

que diz respeito ao suprimento de 

tecnologia verde, nas infraestruturas 

e serviços públicos, além de 

incorporar esse pensar verde nos 

demais elementos constitutivos dos 

espaços públicos, mobiliário, placas, 

cuidados com acessibilidade, etc. 

Lembrando sempre que questões 

sustentáveis referem-se além de 

questões ambientais, as questões 

econômicas e sociais. 

 

Acredito que se houvesse uma 

legislação mais rigorosa nesse 

sentido, da implantação de soluções 

e técnicas referentes a estudos de 

Urbanismo Sustentável, de forma 

gradualmente obrigatória, no que 

refere-se a especificação e opção 

por escolhas sustentáveis em 

questões e projetos urbanísticos, 

mesmo que aos poucos, existiriam  
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muito mais obras públicas, ações 

nesse sentido. 

 

A soma dessas ações de urbanismo 

sustentável a nível Brasil, nas 

escalas municipais, estaduais e 

federais fariam uma grande 

diferença e trariam um impacto 

considerável, trazendo muito mais 

bem-estar e qualidade de vida para 

a população. 

 


