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Definição classicaDefinição classica de de 
sustentabilidadesustentabilidade

““suprirsuprir as as necessidadesnecessidades dada geraçãogeração
presentepresente semsem afetarafetar a a habilidadehabilidade
dasdas geraçõesgerações futurasfuturas de de suprirsuprir as as 
suassuas “.“.

(Relatório (Relatório BrundtlandBrundtland --1987)1987)



AS TRES GERAÇÕES DE AS TRES GERAÇÕES DE 
DESENVOVIMENTO URBANO DESENVOVIMENTO URBANO 
SUSTENTÁVELSUSTENTÁVEL

Primeira Geração: anos 80 , 
Estabelecimento de principios (Brundtland)

Segunda Geração : Orientação técnica e 
quantiativa

Terceira Geração: Além das soluções  
tecnicas , o equilibrio entre valores
ambientais e estabilidade social.



A necessidade do A necessidade do 
aprofundamento da questão aprofundamento da questão 

SUSTENTABILIDADESUSTENTABILIDADE

Crescimento da população urbanaCrescimento da população urbana

SustentabilidadeSustentabilidade do meio urbanodo meio urbano
x x 

Necessidade da intervenção no meio Necessidade da intervenção no meio 
natural para acomodar a populaçãonatural para acomodar a população



DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO 
URBANOURBANO

DO PONTO DE VISTA IMOBILIÁRIODO PONTO DE VISTA IMOBILIÁRIO

OCUPAÇÃO DE ESPAÇOSOCUPAÇÃO DE ESPAÇOS

CRIAÇÃOCRIAÇÃO//PLANEJAMENTO DE PLANEJAMENTO DE 
ESPAÇOSESPAÇOS



MODELO DE DESENVOLVIMENTO MODELO DE DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTALMENTE EQUILIBRADOAMBIENTALMENTE EQUILIBRADO

Não degradação
de 

recursos naturais

- Muito Verde
- Não utilização de

materias toxicos

Harmonia 
Com a

Natureza

Conservação de
Energia



NOVONOVO

ECOSITEMAECOSITEMA

DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL 
ENVOLVE UMA SERIE 
DE INTERELAÇÕES

CORRETO MODELO

CONCEPÇÃO

IMPLANTAÇÃO

MANUTENÇÃO

EQUILÍBRIO DAS   
QUESTÕES

- AMBIENTAIS

- SOCIAIS

- ECONOMICAS



CONCEPÇÃO DE CONCEPÇÃO DE 
PROJETOS SUSTENTAVEISPROJETOS SUSTENTAVEIS

Socialmente sustentáveis

Economicamente rentáveisAmbientalmente equilibrados



DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL É MUITO MAIS DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL É MUITO MAIS 
QUE A IMPLANTAÇÃO DE EDIFICIOS EFICIENTES QUE A IMPLANTAÇÃO DE EDIFICIOS EFICIENTES 
DO PONTO DE VISTA DO CONSUMO DE ENERGIA.DO PONTO DE VISTA DO CONSUMO DE ENERGIA.

Está intimamente ligado,Está intimamente ligado,

-- consideração dos limites ecológicos e do consideração dos limites ecológicos e do 
impacto de implantação no meio ambiente impacto de implantação no meio ambiente 
naturalnatural

-- interconexão adequada dos sistemas de interconexão adequada dos sistemas de 
transportetransporte

-- criação e manutenção de espaços verdescriação e manutenção de espaços verdes

-- conservação dos sistemas naturaisconservação dos sistemas naturais

-- administração de sistemas de drenagemadministração de sistemas de drenagem
e e runrun--offoff



O DESENVOLVIMENTO URBANO O DESENVOLVIMENTO URBANO 

SUSTENTAVEL SUSTENTAVEL 

ESTÁ PORTANTO TAMBÉM ESTÁ PORTANTO TAMBÉM 

RELACIONADO COM QUALIDADE DE RELACIONADO COM QUALIDADE DE 

VIDAVIDA



Desafios Desafios 
QualidadeQualidade dede
vidavida

HabitaçõesHabitações
baixabaixa rendarenda

DisponibilidadeDisponibilidade
de de aguaagua

QualidadeQualidade do do 
arar

FontesFontes de de 
energiaenergia
renovavaiesrenovavaies

TrafegoTrafego

EduaçãoEduação de de 
QualidadeQualidade

SegurançaSegurança

CrescimentoCrescimento
EconomicoEconomico

SaúdeSaúde PublicaPublica



Desafios Desafios 
Qualidade de Qualidade de 
VidaVida

ProblemasProblemas com com 
jovensjovens e e idososidosos

JustiçaJustiça socialsocial

ServiçosServiços sociaissociais

MelhoriaMelhoria culturalcultural

ParquesParques e e 
recreaçãorecreação

Espaços Espaços 
publicospublicos e e UsoUso do do 
solosolo

TransportesTransportes
regionaisregionais

GovernosGovernos
municipaismunicipais



Uma primeira definição..Uma primeira definição..

UM EMPREENDIMENTO QUE UM EMPREENDIMENTO QUE 
FOMENTE UMA RELAÇÃO FOMENTE UMA RELAÇÃO 
SAUDAVEL ENTRE PESSOAS E A SAUDAVEL ENTRE PESSOAS E A 
NATUREZA  , CONSIGA MITIGAR OS NATUREZA  , CONSIGA MITIGAR OS 
EFEITOS NEGATIVOS DE SUA EFEITOS NEGATIVOS DE SUA 
IMPLANTAÇÃO E MANTENHA A IMPLANTAÇÃO E MANTENHA A 
CONSERVAÇÃO DE SEUS SISTEMAS CONSERVAÇÃO DE SEUS SISTEMAS 
NATURAIS ,É SUSTENTÁVELNATURAIS ,É SUSTENTÁVEL



Conceitos adicionais...Conceitos adicionais...

Geração de emprego e Geração de emprego e 
desenvolvimento desenvolvimento economicoeconomico
Uma cidade não será sustentável sem Uma cidade não será sustentável sem 
justiça socialjustiça social
Entendimento da historia da cidade e Entendimento da historia da cidade e 
comocomo preservápreservá--lala, para que a , para que a 
continuidade da cultura seja mantidacontinuidade da cultura seja mantida



INCENTIVOS À ADOÇÃO DE INCENTIVOS À ADOÇÃO DE 
SISTEMAS SUSTENTAVEISSISTEMAS SUSTENTAVEIS

SISTEMAS EFICIENTES DE INFORMAÇÃOSISTEMAS EFICIENTES DE INFORMAÇÃO
ADOÇÃO DE SISTEMAS FACTÍVEIS  QUE ADOÇÃO DE SISTEMAS FACTÍVEIS  QUE 
POSSAM TAMBÉM “MEDIR”  POSSAM TAMBÉM “MEDIR”  
SUSTENTABILIDADESUSTENTABILIDADE
DEFINIÇÃO DOS BENEFÍCIOS ALCANÇADOS DEFINIÇÃO DOS BENEFÍCIOS ALCANÇADOS 
EM CADA ETAPA DO PROCESSOEM CADA ETAPA DO PROCESSO
MAIOR  FACILIDADE DE ACESSO À CAPITALMAIOR  FACILIDADE DE ACESSO À CAPITAL
COOPERAÇÃO ENTRE PUBLICO E PRIVADOCOOPERAÇÃO ENTRE PUBLICO E PRIVADO
REPUTAÇÃO DO EMPREENDEDORREPUTAÇÃO DO EMPREENDEDOR
MAIS VALIA DO PRODUTO FINAL NO MAIS VALIA DO PRODUTO FINAL NO 
MERCADOMERCADO



VIABILIZAR O SISTEMA VIABILIZAR O SISTEMA 
DE  SUSTENTABILIDADEDE  SUSTENTABILIDADE

DIRETRIZES E REGRAMENTOS DIRETRIZES E REGRAMENTOS 
ORIUNDOS DAS AGENCIAS ORIUNDOS DAS AGENCIAS 
GOVERNAMENTAIS , ADEQUADAS A GOVERNAMENTAIS , ADEQUADAS A 
REALIDADE  AMBIENTAL , SOCIO REALIDADE  AMBIENTAL , SOCIO ––
CULTURAL E ECONOMICA DO PAIS , CULTURAL E ECONOMICA DO PAIS , 
TORNARÃO  DE MAIS FACIL TORNARÃO  DE MAIS FACIL 
ENTENDIMENTO E IMPLANTAÇÃO OS ENTENDIMENTO E IMPLANTAÇÃO OS 
PRINCIPIOS DE SUSTENTABILIDADE PRINCIPIOS DE SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTALAMBIENTAL



INDICADORES DE INDICADORES DE 
SUSTENTABILIDADE DE SUSTENTABILIDADE DE 
CIDADESCIDADES

Exemplo de Pesquisas Europa e Exemplo de Pesquisas Europa e AsiaAsia

Emissões de Co2Emissões de Co2
Espaços verdesEspaços verdes
Velocidade media do trafegoVelocidade media do trafego
Conectividade (transportes )Conectividade (transportes )
Serviços essenciaisServiços essenciais
Base Base economicaeconomica (PIB)(PIB)
Taxa de desempregoTaxa de desemprego
Consumo de Consumo de aguaagua per captaper capta



 

IN D IC A D O RE S Lon do n N e w  York  Tok yo 

Em issõe s 
CO 2(to n /capta/ ano) 

5 .7  7 .7  5 .1  

Espaços  verd es (%  
da are a tota l d as 
c idad es) 

32  14  U nkn ow n 

V elocidad e m éd ia  do  
trafeg o  (K m / h) 

14 .6   7 .3  17 .5  

Con ectiv idad e 11 4 m ilh ões  de 
passag eiros 
cheg am  em  
aeroporto s/ ano 
  

83  m ilh õe s d e 
passag eiros 
cheg am  em  
aeroporto s/ a no; 

U nkn ow n 

Serv iços esse ncia is  
( le itos 
ho sp ita lare s/ 1 .0 0 0  
pessoas) 

4  3 .4 5  6 .7  

PIB , b ase eco nom ica 
(£0 0 0/capta/ano ) 

22 .0  23 .5  33 .5  

Taxa  de d esem pre go 6 .7 %  6 .1 %  5%  

Con sum o d e en erg ia  
(M W /capta/ano ) 

2 .1  1 .3 8  U nkn ow n 

Con sum o d e agu a 
(litro s/ cap ta/d ay) 

58 0  58 9  35 7  

 

Fonte :  ULI – Urban Land Institute



Como podemos Como podemos 
produzir produzir 
empreendimentos de empreendimentos de 
desenvolvimento desenvolvimento 
urbano sustentáveisurbano sustentáveis??



1)Estabelecer a sustentabilidade como 
ponto de partida na concepção do produto

2) Estabelecer para o proejto a relação de 
custos e benefícios  da sustentabilidade.

3) Integrar os conceitos de sustentabilidade
no projeto , planejamento e implantação 
do empreendimento

CONCEPÇÃO E PLANEJAMENTOCONCEPÇÃO E PLANEJAMENTO



Quatro dimensões principais da Quatro dimensões principais da 
sustentabildiadesustentabildiade

PRESERVAÇÃO AMBIENTALPRESERVAÇÃO AMBIENTAL ((qualidadequalidade do do arar, , 
usouso do do solo,aguasolo,agua, , projetoprojeto e e implaantaçãoimplaantação, , 
transdporte  transdporte  e e mopvimentaçãomopvimentação; ; 

JUSTIÇA SOCIALJUSTIÇA SOCIAL ((inclusão,acessoinclusão,acesso as as funçõesfunções
dada cidadecidade, , confortoconforto e e satisfação,saúdesatisfação,saúde e e 
segurançasegurança); ); 

VITALIDADE ECONOMICAVITALIDADE ECONOMICA ((viabilidadeviabilidade
,,competitividadecompetitividade, , geraçãogeração de de empregosempregos, , 
beneficioosbeneficioos sociais;custossociais;custos, , 

EFICIENCIA DOS RECURSOS NATURAISEFICIENCIA DOS RECURSOS NATURAIS
((materiaismateriais, , aguaagua, , energia,desperdiciosenergia,desperdicios. . 



Importante !Importante !
SustentabildiadeSustentabildiade não pode ser conseguida não pode ser conseguida 
pelo sistema “a pelo sistema “a lala cartecarte””

As As interrelçaçõesinterrelçações específicas devem ser específicas devem ser 
respeitadas . respeitadas . 

Em cada caso ,a estrutura formada pela  Em cada caso ,a estrutura formada pela  
eficiência dos recursos , as conexões com eficiência dos recursos , as conexões com 
a comunidade , o a comunidade , o equilibrioequilibrio social , o social , o 
sucesso sucesso economicoeconomico e a administração dos e a administração dos 
sistemas ambientais deve ser consideradasistemas ambientais deve ser considerada



DEFINIR SUSTENTABILIDADE PARA CADA DEFINIR SUSTENTABILIDADE PARA CADA 
PROJETOPROJETO

Definir Definir sustentabilidadesustentabilidade dentro do dentro do 
contexto contexto tecnicotecnico disponiveldisponivel e sua e sua 
aplicação no caso concretoaplicação no caso concreto

Definir indicadores de Definir indicadores de sustentabilidadesustentabilidade e e 
sistemas de medição e aferição destes sistemas de medição e aferição destes 
indicadoresindicadores

Definir os objetivos a serem alcançados Definir os objetivos a serem alcançados 



O PROJETO E OS O PROJETO E OS 
CONCEITOSCONCEITOS



PROJETO DE PAISAGISMOPROJETO DE PAISAGISMO

Melhoria das condições microMelhoria das condições micro--climaticasclimaticas
Utilização de plantas locais de Utilização de plantas locais de 
preferenciapreferencia com baixo consumo de com baixo consumo de aguaagua
Utilizar materiais Utilizar materiais reciclaveisreciclaveis em em decksdecks , , 
playplay--groundsgrounds e pavimentos etc.e pavimentos etc.
Manutenção das reservas naturais Manutenção das reservas naturais 
integradas ao projetointegradas ao projeto





REDUÇÃO DO CONSUMO REDUÇÃO DO CONSUMO 
DE ENERGIADE ENERGIA

Micro sistemas alternativos locais:Micro sistemas alternativos locais:
-- celulascelulas fotovoltaicas para energia solarfotovoltaicas para energia solar



Células fotovoltaicasCélulas fotovoltaicas



REDUÇÃO DO CONSUMO REDUÇÃO DO CONSUMO 
DE ENERGIADE ENERGIA

Micro sistemas alternativos locais:Micro sistemas alternativos locais:
-- celulascelulas fotovoltaicas para energia solarfotovoltaicas para energia solar
-- celulascelulas de de hidrogeniohidrogenio



CélulasCélulas de de HidrogenioHidrogenio



REDUÇÃO DO CONSUMO REDUÇÃO DO CONSUMO 
DE ENERGIADE ENERGIA

Micro sistemas alternativos locais:Micro sistemas alternativos locais:
-- celulascelulas fotovoltaicas para energia solarfotovoltaicas para energia solar
-- celulascelulas de de hidrogeniohidrogenio
-- ventovento



Geração de energia pelo Geração de energia pelo 
VentoVento



REDUÇÃO DO CONSUMO REDUÇÃO DO CONSUMO 
DE ENERGIADE ENERGIA

Micro sistemas alternativos locais:Micro sistemas alternativos locais:
-- celulascelulas fotovoltaicas para energia solarfotovoltaicas para energia solar
-- celulascelulas de de hidrogeniohidrogenio
-- ventovento
-- micro turbinas a gásmicro turbinas a gás
-- conversão de conversão de biobio--massa em energiamassa em energia

VIABILDIADE X CUSTOS DE ENERGIA



ESTRATÉGIAS PARA ESTRATÉGIAS PARA 
UTILIZAÇÃO DA AGUAUTILIZAÇÃO DA AGUA

Redução do consumo de Redução do consumo de aguaagua potavel potavel 

Mitigação dos efeitos das chuvas :Mitigação dos efeitos das chuvas :

-- Quanta Quanta aguaagua é introduzida pela chuvaé introduzida pela chuva
-- Quanto é absorvido pelo solo e Quanto é absorvido pelo solo e aquiferosaquiferos
-- Quanto é escoado pelos sistemas de drenagem em Quanto é escoado pelos sistemas de drenagem em 

quantidade e qualidadequantidade e qualidade



ReRe--uso de uso de aguaagua

Tratamento de  “Tratamento de  “aguaagua cinza”cinza”
((rere--uso em irrigação e segundo sistema de uso em irrigação e segundo sistema de 

distribuição de distribuição de aguaagua))

Administração e utilização da Administração e utilização da aguaagua de chuvade chuva
((Controle de cheias, Controle de cheias, 
armazenamento,bombeamento, armazenamento,bombeamento, reservaçãoreservação e  e  
redistribuição)redistribuição)





Trincheiras Trincheiras drenantesdrenantes



Custos e Benefícios dos Custos e Benefícios dos 
sistemas sistemas sustentaveissustentaveis

Entendimento dos custos e benefícios a Entendimento dos custos e benefícios a 
curto , médio e longo prazos , curto , médio e longo prazos , 
comparados com sistema tradicionalcomparados com sistema tradicional
Custos e economias relacionados com Custos e economias relacionados com 
reciclagem de materiaisreciclagem de materiais
Custos de Custos de contingenciacontingencia relacionados  á relacionados  á 
utilização de novas tecnologias de utilização de novas tecnologias de 
eficácia não efetivamente comprovadaeficácia não efetivamente comprovada



AvaliaçãoAvaliação

Identificação dos maiores benefícios Identificação dos maiores benefícios 
ambientaisambientais
Maiores benefícios ambientais com Maiores benefícios ambientais com 
menor custo a longo prazomenor custo a longo prazo
Ações de menor custo a longo prazoAções de menor custo a longo prazo
Ações de menor custo a curto prazoAções de menor custo a curto prazo



EXEMPLOS DE AÇÕES EXEMPLOS DE AÇÕES 
E EMPREENDIMENTOS E EMPREENDIMENTOS 
SUSTENTAVEISSUSTENTAVEIS



Adelaide WharfAdelaide Wharf London UKLondon UK
147 UNIDADES RESIDENCIAIS 147 UNIDADES RESIDENCIAIS --20072007
CLASSIFICAÇÃO  “ Excelente “CLASSIFICAÇÃO  “ Excelente “
ECOHOME ECOHOME -- BREEA BREEA 



ECOHOME ECOHOME –– BREEA ( BREEA ( BritishBritish
ResearshResearsh EstablishmentEstablishment
EcohomeEcohome AssessmentAssessment))

ACEITAVEL, BOM, MUITO BOM, ACEITAVEL, BOM, MUITO BOM, 
EXCELENTEEXCELENTE
IncluiInclui avaliaçãoavaliação de de umauma unidadeunidade
residencialresidencial no no queque dizdiz respeitorespeito à à 
proximidadeproximidade do do tranportetranporte poublicopoublico, , 
eficientcienciaeficientciencia termica,sistemastermica,sistemas de de 
reciclagem,sereciclagem,se é é ouou nãonão edificadaedificada com com 
materiaismateriais sustentáveissustentáveis.. .. 



Stratford City              London Olympic VillageStratford City              London Olympic Village-- 20122012
IniciativasIniciativas SustentaveisSustentaveis

–– Baixas emisssões de carbono & desperdicio zeroBaixas emisssões de carbono & desperdicio zero
–– UsoUso eficiente de recursoseficiente de recursos naturaisnaturais
–– Restauração do ecosistema do entorno e revitalizaçãoRestauração do ecosistema do entorno e revitalização dada

comunidadecomunidade



Army Hawaii Army Hawaii 
Family HousingFamily Housing

: : 
UmaUma dasdas maioresmaiores
comunidadescomunidades
americanas com americanas com 
energia solar instaladaenergia solar instalada

O O sistemasistema supresupre 30% 30% 
dada energiaenergia necessárianecessária
SistemaSistema de de reciclagemreciclagem
revolucionariorevolucionario e e 
programaprograma de rede re--usouso de de 
aguaagua..



Sistema de reciclagem de aguaSistema de reciclagem de agua
Redução de 70%  no consumo Redução de 70%  no consumo 
de agua de agua 
ReduçãoRedução significativasignificativa nana
quantidade de esgotoquantidade de esgoto tratado.tratado.

Mawson LakesMawson Lakes
Adelaide, AusAdelaide, Aus



AçoesAçoes utilizadas em utilizadas em 
outros empreendimentosoutros empreendimentos

Projeto solar (insolação e energia)Projeto solar (insolação e energia)
Telhados verdesTelhados verdes
Reciclagem de materiais de Reciclagem de materiais de edificiosedificios
existentesexistentes
Reciclagem de Reciclagem de residuosresiduos de construçãode construção
Utilização de materiais ambientalmente Utilização de materiais ambientalmente 
certificadoscertificados



CONT.CONT.

100% de retenção de 100% de retenção de aguasaguas pluviaispluviais
Paisagismo com plantas que requerem Paisagismo com plantas que requerem 
baixa utilização de baixa utilização de aguaagua
ReRe--uso de uso de aguaagua
Pavimentos permeáveisPavimentos permeáveis
RedesenvolvimentoRedesenvolvimento de solos de solos 
contaminadoscontaminados



CONT.CONT.

PrediosPredios verdesverdes
Sistemas de economia de Sistemas de economia de aguaagua potavelpotavel
Sistemas Sistemas inovativosinovativos de administração de de administração de 
aguasaguas pluviaispluviais
Orientação solar adequada de unidades Orientação solar adequada de unidades 
residenciaisresidenciais
Restauração da flora e fauna em  Restauração da flora e fauna em  areasareas
umidasumidas
..



Centros comunitários ambientaisCentros comunitários ambientais
Programas de conexão da comunidade Programas de conexão da comunidade 
urbana com os ambientes naturaisurbana com os ambientes naturais



Existem duas visões  empresariais sobre Existem duas visões  empresariais sobre 
rentabilidade, rentabilidade, 

VoceVoce pode obter o pode obter o maximomaximo de lucro realizável com de lucro realizável com 
o o maximomaximo esforço que é esforço que é possivelpossivel fazer, fazer, 

ou almejar um lucro ou almejar um lucro razoavelrazoavel e ter o sentimento e ter o sentimento 
que  que  vocevoce deixou algo de bom para a sociedadedeixou algo de bom para a sociedade

DickDick DusselportDusselport
EmpresarioEmpresario imobiliário americanoimobiliário americano
19731973

““
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