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“Jamais mudaremos algo combatendo o 

existente. Para mudar alguma coisa há 

que criar um novo modelo que torne o 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre as transformações no 

meio urbano, os impactos socioambientais e econômicos provocados pelo crescimento 

descontrolado e desorganizado das cidades, bem como sugestões para um desenvolvimento 

mais sustentável considerando o planejamento urbano e a qualidade de vida, com foco na 

criação ou transformação do ambiente em um espaço mais equilibrado, que viabilize uma 

cidade mais saudável e socialmente estável, apresentando como estudo de caso, o município 

de São José dos Campos no Estado de São Paulo. Para isso são considerados além das 

técnicas aplicadas aos projetos, os materiais e equipamentos da execução e gestão dos 

empreendimentos que, garantam um melhor desempenho energético, racionalidade no uso da 

água, descarte e destino dos resíduos e acessibilidade, além de promover o uso de materiais 

preferencialmente produzidos na região, desenvolvendo uma rede comercial que valorize a 

economia local, agrida menos o ambiente e apresente uma menor dependência de 

combustíveis para o transporte e, com isso, o crescimento urbano proporcione uma melhor 

qualidade vida sem comprometer seu desempenho econômico. Para a execução da monografia 

foi realizada pesquisa de campo, utilizando-se de documentação fotográfica e observação de 

aspectos urbanos e sociais da cidade de São José dos Campos – SP, além de consultas teóricas 

em sites, livros e materiais utilizados ao longo do curso MBA em Construções Sustentáveis – 

Turma II SP. 
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ABSTRACT  

This paper aims to present a reflection about some transformations in the urban 

environment, the  social-environmental and economic impacts caused by the 

uncontrolled and disorganized growth of cities, as well as the suggestions for a more 

sustainable development, considering the urban planning and the quality of life, 

focusing on the creation or transformation of the environment into a more balanced  

space, which enables a  healthier  and  more  socially  stable city, presenting, as a 

case study, the township of São José dos Campos  in São Paulo State. For 

achieving that purpose were considered not only the techniques applied to the 

projects, but also the materials and equipments for the management of the 

enterprises that will ensure a better energy performance, rational use of water, 

disposal and destination of waste and accessibility, beyond the promotion of using 

the locally-sourced materials, developing a commercial network that enhances the 

local economy, doing less damage to the environment and lowering the dependence 

on fuels for transportation, leading to urban growth and better quality of life without 

compromising its economic performance. For the execution of this monograph it was 

made a fieldwork, using photographic documentation and the observation of urban 

and social aspects of the city São José dos Campos – SP, in addition to the theorical 

research in some sites, books and materials which were used along the MBA course 

in Sustainable Constructions–Class II SP. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O mercado imobiliário vem apresentando um crescimento vertiginoso no Brasil, tanto 

em empreendimentos comerciais como residenciais dos mais variados tipos, tamanhos e 

preços. Essa verdadeira explosão da construção civil por um lado aqueceu o mercado 

imobiliário e de setores de comércio e da indústria de equipamentos, peças e matérias primas 

em geral, por outro criou uma concorrência muito grande, o que resulta em ofertas variadas 

para se atrair o consumidor ou mesmo uma bolha especulativa, que pode desestabilizar a 

economia, caso não se tomem os devidos cuidados. A corrida pela compra dos imóveis, em 

alguns casos, tomou proporções gigantescas e elevou os preços de forma abrupta. Esta mesma 

oferta de novas construções, mesmo que supervalorizadas, desarticularam o mercado de 

imóveis mais antigos, principalmente pelas facilidades de financiamento, opções de novas 

construções e o apelo de conceitos modernos de habitação. Prédios residenciais 

transformaram-se em verdadeiros resorts, atraindo uma nova classe média que se fortalece a 

cada dia no Brasil. Outra característica interessante dos novos empreendimentos é a 

preocupação ambiental e a sustentabilidade do edifício, desde a concepção do projeto até a 

gestão do condomínio ou empresa. Essa visão está diretamente relacionada com o apelo do 

desenvolvimento sustentável pregado pela mídia e pela conscientização de parte da sociedade, 

entretanto ainda encontra certa resistência por parte dos empreendedores, sejam os 

construtores ou consumidores, principalmente no que diz respeito aos custos de construção e 

manutenção do empreendimento. As preocupações ambientais são realmente merecedoras de 

crédito? Até que ponto a preocupação com a origem, forma de extração ou produção das 

matérias primas contribui para uma maior sustentabilidade? O resíduo gerado pelo 

empreendimento deve ser descartado de forma cuidadosa e adequada? Todos esses aspectos 

de fato contribuem para um mundo mais sustentável onde a preocupação socioambiental não 

se restringe ao marketing de um modismo hipócrita e demagogo? Acreditar em mudanças 

qualitativas, em todos os sentidos, deve passar necessariamente por um processo de 

conscientização da sociedade e do empresariado. Sem haver uma percepção crítica da 

sociedade que leve a novos paradigmas que reflitam na forma e no volume do consumo, não 

ocorrerão mudanças significativas em nenhum aspecto. Muitas vezes o processo de produção 

está intrinsicamente ligado às estruturas viciadas ou corrompidas onde a busca por lucro 
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desenfreado “se manifesta na desagregação e na corrosão do tecido social
1
” culminando em 

processos de exclusão e em muitos casos em experiências violentas na sociedade. 

 Nesse sentido este trabalho busca demonstrar que não basta apenas utilizar recursos 

sustentáveis ou desenvolver empreendimentos mais eficientes no consumo de energia ou 

água, mas ressaltar a importância da conscientização da sociedade através da educação 

ambiental e de um modelo que comprometa a iniciativa privada e o poder público na criação e 

gestão de bens para o uso da sociedade que garantam um melhor aproveitamento do espaço 

público seja com a criação de parques ou melhorias na infraestrutura e mobilidade urbanas.  

Demonstrar como o planejamento urbano e a atenção aos problemas sociais podem 

elevar a qualidade de vida e, assim demonstrar que nenhuma prática ambiental atingirá 

resultados plenos se o protagonista de todos os interesses não for a sociedade, e ao mesmo 

tempo perceber que a sustentabilidade empresarial em todos os ramos e atividades pode ser 

também lucrativa aos empreendedores e rentável aos usuários, inclusive através da 

valorização patrimonial. 

 Esse processo somente atingirá sua plenitude quando acontecer um processo de 

educação ambiental ampla e abrangente, que demonstre desde impactos pequenos, causados 

por atitudes corriqueiras do dia a dia, como o descarte indevido de medicamentos no lixo 

comum, ou despejar óleo de fritura na pia da cozinha, passando pela educação no trânsito e 

chegando a responsabilidade social dos empresários e do governo. 

 Para materializar o objeto de estudo, foi escolhido o município de São José dos 

Campos no Estado de São Paulo, uma cidade que vem apresentando um rápido crescimento 

demográfico e de seu sítio urbano. O trabalho leva em consideração além do material 

bibliográfico e sites específicos, a captação de informações no campo, bem como órgãos e 

entidades públicas e privadas, como o CREA e a Prefeitura Municipal, através das secretarias 

de Planejamento e dos Transportes. Também serão utilizados arquivos fotográficos, tanto de 

autoria de terceiros, como própria.  

 

 

                                                           
1
 Rattner, Henrique - Uma Ponte para a Sociedade Sustentável, Ed. SENAC – SP 2012, pág. 290 
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1.1. Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 O Trabalho tem como objetivo geral estabelecer uma análise teórica das principais 

transformações socioambientais decorrentes da expansão urbana, considerando os impactos 

positivos e negativos. 

      1.1.2. Objetivos Específicos 

 Apresentar algumas medidas que possam contribuir para um melhor desempenho e 

eficiência na relação da sociedade com o meio urbano. 

 Estabelecer conexões entre as necessidades sociais e a capacidade urbana de supri-

las e buscar alternativas que promovam uma melhor qualidade de vida. 

 Demonstrar como a execução de um planejamento urbano e o cuidado com as 

necessidades sociais, inclusive o lazer, contribuem para a eficiência da cidade e 

consequentemente para uma vida mais saudável. 

 

1.2. Metodologia 

 Para desenvolver o objeto de estudo, foi escolhido para Estudo de Caso o município de 

São José dos Campos no Estado de São Paulo por ser uma cidade que vem apresentando um 

rápido crescimento demográfico e de seu sítio urbano. Para levantamento de dados foi 

realizada a captação de informações no campo, bem como órgãos e entidades públicas e 

privadas, como o CREA e a Prefeitura Municipal, através das secretarias de Planejamento e 

dos Transportes. Também serão utilizados arquivos fotográficos, tanto de autoria de terceiros, 

como própria. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2. UM NOVO PARADIGMA SOCIOAMBIENTAL 

 

É imperativo a todos os setores da sociedade e da economia prestar especial atenção às 

questões ambientais, principalmente diante do quadro de degradação pelo qual o planeta vem 

passando desde a Revolução Industrial. A questão é simples, as atividades antrópicas estão 

consumindo os recursos naturais em volume e velocidade superiores à capacidade da natureza 

se reconstituir. 

As atividades não se restringem a consumir matérias primas ou recursos energéticos 

mas também agressões às reservas hídricas, solos e atmosfera. Segundo o World Wild life 

Fund, (WWF) 50% das florestas mundiais foram destruídas, sendo 30% transformadas em 

áreas agrícolas, 2/3 das terras agrícolas do planeta sofreram degradação dos solos nos últimos 

50 anos, a pesca excessiva envolve 70% das espécies, 60% dos grandes rios têm seu 

funcionamento perturbado por barragens, canais, etc
2
. 

A atividade humana também vem agravando a qualidade do ar em grande parte do 

planeta, especialmente com o aumento das emissões de gases de efeito estufa, o que para 

muitas correntes científicas vem causando um maior acúmulo e consequentemente gerando 

um processo de aquecimento global, responsável por uma grande quantidade de fenômenos 

atmosféricos conhecidos genericamente como mudanças climáticas. Nesse modelo defendido 

principalmente pelo Painel Intergovernamental para Mudanças do Clima (IPCC), o aumento 

médio da temperatura vem ocasionando reduções na espessura das calotas polares, e elevação 

média no nível do mar, além de um aumento considerável na frequência e intensidade de 

furacões e tornados.  

Evidentemente esse modelo é questionado por diversos segmentos da comunidade 

científica, mas, não podemos simplesmente fechar os olhos para as transformações negativas 

que o planeta vem sofrendo e não considerar a incapacidade de suprir a demanda futura por 

recursos naturais e energéticos, principalmente a água.  

O setor da construção não pode ficar alheio a essa nova realidade por apresentar 

grandes impactos ambientais e sociais. Novos materiais, tecnologias e técnicas para o 

planejamento e execução de projetos ganham mais espaço nas grandes empresas do setor. A 

                                                           
2
 Dados citados por Élisabeth Laville em a Empresa Verde, pág. 71 
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oferta de materiais se estende desde tintas e solventes menos agressivos a vidros e 

equipamentos eletroeletrônicos mais eficientes. 

Outra preocupação relaciona-se ao elevado volume de resíduos sólidos, em grande 

parte produzido pela má gestão do empreendimento associada à falta de planejamento da 

obra.  Boa parte do material descartado caracteriza um desperdício que além de comprometer 

o orçamento pode gerar danos ambientais preocupantes, referentes à extração de recursos 

naturais, emprego de energia, tanto na produção como no transporte, além da contaminação 

do ar, solo e água. 

Esse problema pode ser minimizado seguindo duas estratégias fundamentais. Em 

primeiro lugar é necessário criar uma consciência nos empreendedores que a sustentabilidade 

é vital para o desenvolvimento do projeto. A partir dessa conscientização quebrar um outro 

paradigma que infelizmente é muito forte em países como o Brasil, as construtoras não 

seguem o planejamento. Muitas vezes o planejamento do empreendimento é meramente 

proforma, as etapas vão sendo executadas e os problemas solucionados na medida em que 

surgem.  

Nesse sentido é necessário um trabalho de conscientização do empresariado para a 

importância de se estabelecer um planejamento na execução do projeto. Na verdade, o projeto 

de um empreendimento deve começar pela elaboração do planejamento, apontando cada etapa 

e considerando todos os prazos necessários, identificando os materiais necessários para cada 

etapa e assim permitir aos gerentes de projetos uma pesquisa prévia de fornecedores e 

qualidade dos materiais a serem utilizados. 

Essa preocupação é tamanha que muitas certificações ambientais consideram inclusive 

a origem e o processo de produção dos materiais. Como foram produzidas, forma de obtenção 

da matéria prima, energia empregada, tipo de mão de obra utilizada, forma de transporte e 

distância da área produtora ao empreendimento são alguns dos cuidados que os 

empreendedores devem ter para se obter as principais certificações ambientais na construção 

civil.  

Outro ponto crucial refere-se à mão de obra. A conscientização dos trabalhadores é 

vital para que o andamento da obra aconteça dentro do planejado e com um processo de 

produtividade otimizado. Nesse caso não bastam regras, mesmo sendo claras, para serem 

cumpridas, se faz necessário um trabalho prévio de educação ambiental e conscientização dos 
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operários da importância da participação de todos, desde o desempenho de suas funções, até a 

solidariedade e respeito aos demais trabalhadores. Com a conscientização é possível 

desenvolver um projeto de educação ambiental onde cada pessoa será vital para o conjunto e o 

sucesso do projeto. 

Muitas vezes a simples existência de normas e regras serve apenas para desafiar a 

capacidade e a criatividade em burlá-las, por comodismo e praticidade ou simplesmente pelo 

fato de um julgamento errôneo sobre a importância no cumprimento de uma determinada 

norma. Esse fato pode desencadear uma série de problemas em diversas esferas como: 

ambientais, custos do empreendimento, trabalhistas e tempo de execução do projeto entre 

outros. 

Com o empresariado e os trabalhadores conscientes da importância que a 

sustentabilidade exerce encontraremos projetos mais adequados aos condicionantes naturais 

de cada região, utilização de materiais mais eficientes, uso racional da água e energia durante 

a execução do projeto e menor geração de resíduos, graças ao melhor planejamento e uso 

consciente dos materiais. 

Essa nova visão empresarial não se refere apenas ao projeto isoladamente. O cuidado 

deve existir com o local onde será executado, as vias e formas de acesso, a existência de áreas 

residenciais ou comerciais nas imediações, bem como, os impactos ambientais, sociais e 

econômicos que o empreendimento poderá acarretar naquela região durante a execução da 

obra e posteriormente quando entrar em operação. 

A cada dia cresce o número de empresas em todos os ramos de atividades que buscam 

um compromisso com a responsabilidade socioambiental. Torna-se evidente que, se por um 

lado, cresce a conscientização dos empreendedores, por outro, aumenta a cobrança e a 

exigência do mercado consumidor que também se torna mais consciente.  

Seria uma hipocrisia muito grande imaginar que as questões ambientais não seriam 

tratadas como negócio e dessa forma não haveria interesse das empresas em um retorno 

financeiro de seus investimentos. Isso não é um problema, pelo contrário, trata-se de estimular 

o fluxo de caixa das empresas através de práticas sustentáveis e que respondam pela 

responsabilidade que cada empresa tem com a sociedade e o ambiente. 

 É vital que as empresas busquem minimizar os impactos ambientais gerados pelo 

empreendimento e pela atividade desenvolvida posteriormente na planta, entretanto, é 
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essencial que essa preocupação seja ligada a sociedade e as pessoas envolvidas direta ou 

indiretamente com o projeto ou, que simplesmente habitem a região em que ocorrerá o 

desenvolvimento do projeto. 

 Impactos socioambientais como poluição, seja sonora, atmosférica, visual ou geração 

de resíduos, tanto líquidos como sólidos, devem observar as normas específicas e legislações 

existentes na região do empreendimento. Os impactos também podem ser indiretos como o 

aumento de poeira e ruídos pela maior circulação de caminhões na região, inclusive podendo 

provocar danos aos imóveis e vias públicas em função das vibrações aumentando o risco de 

acidentes. 

 Outra preocupação, tão importante quanto, refere-se ao uso de mão de obra infantil, 

bem como, as condições de trabalho para a mão de obra adulta. Infelizmente em países como 

o Brasil, onde a situação financeira precária de uma grande parcela da população, associada à 

baixa oferta de empregos contribui para a informalidade e o subemprego, chegando muitas 

vezes à semiescravidão. Em hipótese alguma se deve permitir que haja discriminação étnica, 

religiosa ou sexual entre outros aspectos sociais. 

Em 1981, ainda no regime militar, “foi criada a Lei Federal 6938/1981 dispondo 

sobre a Política Nacional do Meio ambiente, seus fins e mecanismos de aplicação, e dando 

outras providências.” 
3
 Tornava-se aberto e perceptível a preocupação com o ambiente tanto 

natural como urbano e a prática de medidas que garantissem a qualidade de vida, 

principalmente diante do forte crescimento demográfico provocado pelo crescimento natural e 

as transformações sociais que as cidades sofriam também em função do êxodo rural. 

Essa lei também torna clara a necessidade em manter de forma equilibrada as questões 

ecológicas, assim como o reconhecimento dos aspectos ambientais para a manutenção da 

vida, seja individual ou coletiva.  

Foi também a partir dessa legislação a criação do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), responsável pela fiscalização e execução de normas e leis para 

regulamentar as atividades que em maior ou menor escala impactem o ambiente. Dentre as 

atribuições e competências do CONAMA, conforme a resolução 001/1986, define as 

atribuições para os Estudos de Impactos Ambientais (EIA), os Relatórios de Impactos 

                                                           
3
 Roméro, Marcelo de Andrade e Bruna, Gilda Collet – Metrópoles e o desafio Urbano frente ao meio ambiente. 

Ed Blucher, SP- 2010, pág. 20 
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Ambientais (RIMA), além da lista de empreendimentos ou atividades que necessitem de tais 

estudos. 

A partir da década de 1990 e, graças à descentralização e democratização proposta 

pela Constituição Federal, promulgada em 1988, que algumas atribuições deixam a esfera 

federal e passam a ser atribuições dos estados. No caso do Estado de São Paulo, o 

planejamento urbano determinado pela Lei Complementar Estadual n° 760 de 1 de agosto de 

1994, que trabalha a ideia do planejamento das cidades, usos do solo, saneamento básico, 

meio ambiente entre outros. Ocorre também a partir desse momento o planejamento e gestão 

dos aglomerados urbanos e criação de regiões metropolitanas também passa a ser 

competência do Estado. 

 Ainda no Estado de São Paulo desde 1991, com a instituição da Lei n° 7633 que  

“estabelece normas de orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos. Por essa 

lei, pioneira no País em que o território e sua constituição físico-geográfica ganham 

importância administrativa, o estado passou a considerar regiões formadas por 

bacias hidrográficas, tendo então subdividido em 22 bacias hidrográficas. Assim, a 

bacia hidrográfica torna-se a unidade de planejamento e, para sua gestão, foram 

criados Comitês de Bacias Hidrográficas e Subcomitês de Sub-bacias Hidrográficas, 

instituindo assim um sistema de gestão descentralizado por bacias hidrográficas que 

permite promover programas específicos de desenvolvimento para cada caso. ”
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Roméro, Marcelo de Andrade e Bruna, Gilda Collet – Metrópoles e o desafio Urbano frente ao meio ambiente. 

Ed Blucher, SP- 2010, pág. 23 
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Figura1: Unidades de Gerenciamento do Estado de São Paulo 

 

Fonte: www.sanasa.com.br. Disponível em: 

<http://www.sanasa.com.br/noticias/ not_con3.asp?par nrod=554&flag=TK-2>   

Acesso em 01/12/2014 

 

Dessa forma verifica-se uma grande preocupação com a gestão e valoração da água 

como recurso hídrico, principalmente quando observado o rápido crescimento do consumo 

pela sociedade nos mais diversos ramos de atividade. Com o crescimento das áreas e da 

população urbana, verifica-se um processo de transformação do espaço e do uso dos recursos. 

O meio urbano cada vez mais impermeabilizado impede a reposição dos aquíferos e as 

atividades urbanas sem planejamento comprometem os corpos hídricos com esgoto e resíduos 

sólidos levando a uma escassez precoce das reservas.  

A iniciativa de se criar um plano de gestão dos recursos hídricos visa, além de 

simplesmente atribuir valor ao uso da água, conscientizar a população, tanto a sociedade civil 

como o empresariado, da importância do uso racional desse recurso. Essa conscientização não 

deve ser apenas atribuída ao custo operacional, mas através de sanções administrativas e 

fundamentalmente atividades educativas que demonstrem aos cidadãos e aos empresários 

mecanismos que contribuam para a sustentabilidade local. 

Muitas vezes o crescimento das cidades sem o devido planejamento pode ocupar 

espaços de drenagem, impermeabilizando ou alterando cursos fluviais o que pode acarretar 

em duas consequências antagônicas. Em alguns casos verificamos um aumento da intensidade 

http://www.sanasa.com.br/
http://www.sanasa.com.br/noticias/%20not_con3.asp?par%20nrod=554&flag=TK-2
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e frequência de inundações e em outros casos ou em períodos diferentes podemos observar a 

escassez hídrica. Em ambos o processo de degradação do espaço é real e extremamente 

prejudicial à sociedade local. 

Dessa forma há necessidade de um planejamento rígido para que os novos bairros e 

condomínios apresentem “áreas reservadas para a construção de dispositivos de 

armazenamento e tratamento dos escoamentos das águas pluviais...”
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Jorge Henrique Alves prodanoff, Qualidade das águas em inundações urbanas, in Vulnerabilidade dos recursos 

hídricos no âmbito regional e urbano. Ed. Interciência – RJ 2011 
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3. UMA GRANDE DIVERSIDADE NATURAL 

 

O Brasil possui a 5ª maior área territorial do planeta, considerando as terras 

descontínuas, além de uma posição geográfica extremamente privilegiada. A grande maioria 

dos mais de 8,5 milhões de Km² está localizado na faixa intertropical e apenas uma pequena 

parcela encontra-se na faixa subtropical. O país possui um extenso litoral banhado por 

correntes marítimas quentes, que contribuem para o predomínio de climas mais úmidos. 

   Esse país com dimensões continentais tem também uma grande variedade litológica, 

fruto da ação das intempéries ao longo do tempo. Esse conjunto de elementos garante ao 

território brasileiro uma grande diversidade fitogeográfica, variando desde florestas pluviais 

até as caatingas e campos, além de uma riqueza mineral e hídrica e a grande potencialidade 

energética destacando fontes alternativas como a eólica e a solar. 

Nesse capítulo faremos uma breve análise das potencialidades naturais do Brasil e as 

possibilidades econômicas existentes, destacando os principais biomas existentes em cada 

região, além de indicar as principais transformações socioeconômicas das macrorregiões do 

país. 

 

Figura 2: Biomas Brasileiros 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE.  Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomashtml.shtm>   

Acesso em 28/11/2014 

 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomashtml.shtm
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3.1  Região Norte 

 

 A Região Norte do país em função de sua localização, próxima à região equatorial, 

apresenta um clima quente e úmido com baixa amplitude térmica anual e chuvas bem 

distribuídas ao longo do ano. Essas condições naturais permitem a formação da floresta 

equatorial, com uma das maiores biodiversidades do planeta. Predominantemente a floresta 

equatorial apresenta árvores de grande porte, densa, extremamente heterogênea além de 

árvores latifoliadas (folhas grandes e largas). O tamanho das árvores e sua densidade pode 

variar de acordo com altitude, uma vez que essa variação pode interferir na frequência das 

inundações na região e estão divididas da seguinte forma: 

 Mata de Igapó: Localizada nas áreas mais baixas, normalmente próximas aos 

rios em áreas sujeitas às inundações frequentes. É constituída por árvores de pequeno porte 

além de ser uma mata mais aberta. 

 Mata de Várzea: Localizada nas áreas intermediárias, com inundações mais 

periódicas. Apresentam árvores médias e vegetação um pouca mais densa que a mata de 

Igapó. 

 Mata de Terra Firme: Localizada nas áreas mais elevadas, praticamente 

livres de inundações, apresenta árvores de grande porte e a mata mais densa. 

A região amazônica vem sofrendo um intenso processo de desmatamento em função 

da expansão da soja e da pecuária bovina extensiva de corte, além da produção ilegal de 

madeira e dos garimpos clandestinos. Muitas vezes o desmatamento ocorre através de 

queimadas, que além da perda de biodiversidade, comprometem os solos e lançam toneladas 

de CO2 na atmosfera, sendo a principal causadora de emissões de gases de efeito estufa no 

Brasil, tornando o país o 5º maior emissor do planeta. 

Essa região também apresenta uma grande riqueza mineral, tanto em quantidade como 

em qualidade e diversidade de recursos. Essa riqueza proporcionou à região um processo de 

exploração altamente impactante, seja a produção em grandes projetos de mineração como o 

Grande Carajás, destacadamente a extração de hematita (minério de ferro), pirolusita (minério 

de manganês) ou cobre ente outros, além de Trombetas com a produção de bauxita (minério 

de alumínio), entre outros, seja em áreas de garimpos clandestinos como ocorre com a maioria 
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das áreas de produção de ouro na Amazônia. Essas atividades atingem fortemente o ambiente 

natural e social, pois além da produção propriamente dita, existem as transformações 

ocasionadas pela implantação de infraestrutura como a geração de energia e o transporte, além 

dos grandes fluxos populacionais que se deslocam para essas áreas em busca de emprego, 

interferindo diretamente nas comunidades locais como ribeirinhos e indígenas que dependem 

dos meios naturais para manter sua subsistência e a manutenção de traços culturais.  

Além da biodiversidade e a grande variedade de recursos minerais, a Amazônia 

também apresenta um enorme potencial hídrico. O grande volume de água pode ser explicado 

pelas características climáticas com baixa pressão atmosférica, o que permite a convergência 

dos ventos alísios, que trazem umidade das regiões tropicais e contribuem para a ocorrência 

de chuvas convectivas na região, aumentando a evapotranspiração, ocasionando mais chuvas. 

O Brasil possui cerca de 12% de toda a água doce fluvial do planeta (rios e lagos), sendo a 

maior parte na região amazônica. Nessa região encontramos também um dos maiores 

aquíferos do planeta denominado Alter do Chão, que apresenta um volume estimado de 

aproximadamente 86 mil km
3
, o que é praticamente o dobro do volume de água do aquífero 

Guarani e, seria o suficiente para abastecer a população da terra por cerca 100 anos
6
. 

 

Figura 3: Alter do Chão 

 

Fonte: globo.com 

Disponível em: <http://notapajos.globo.com/lernoticias.asp?id=42187> acesso em 01/12/20144  

 

                                                           
6
 http://notapajos.globo.com/lernoticias.asp?id=42187 acesso em 01/12/14 

http://notapajos.globo.com/lernoticias.asp?id=42187
http://notapajos.globo.com/lernoticias.asp?id=42187
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3.2   Região Nordeste 

 

 Na região nordeste existe uma área marcada pelo clima semiárido com pequenas e 

irregulares estações chuvosas, o que leva à formação de uma vegetação com características de 

xeromorfismo (adaptada ao clima mais seco) denominada caatinga. Essa formação arbustiva é 

extremamente heterogênea e com pouca densidade. Vem perdendo espaço para o avanço da 

agricultura irrigada de frutas, especialmente no vale médio do Rio São Francisco e para a 

expansão da soja no sul da Bahia. 

O uso de técnicas de irrigação sem controle pode contribuir para o aumento do 

processo erosivo e de salinização dos solos. A seca que castiga a região ganha proporções 

catastróficas quando vinculada aos interesses políticos e econômicos, originando o que se 

conhece como Indústria e Mito das secas. Assim grandes obras de infraestruturas nunca são 

concluídas e os recursos dessas obras, em grande parte superfaturadas, são desviadas, 

deixando um rastro de obras inacabadas. 

Muitas obras de infraestrutura foram executadas na região, como as hidrelétricas no 

Rio São Francisco, com objetivo de gerar energia para as áreas urbano-industriais na Zona da 

Mata e para atender aos projetos de ocupação do interior do Sertão. Uma das obras mais 

polêmicas é a transposição do Rio São Francisco, que pode trazer sérias consequências para o 

rio e as comunidades que vivem em suas margens, além de comprometer projetos econômicos 

já existentes ao longo de seu percurso, como produção de energia, irrigação e pesca. 

Essa região também apresenta uma grande riqueza mineral, destacadamente o sal, 

petróleo, além de recursos muito importantes para a construção civil como o gesso, calcários e 

argilas. 

Toda a riqueza natural associada aos grandes investimentos no setor de turismo e ao 

crescente processo de industrialização que ocorre na região, principalmente em decorrência 

dos incentivos fiscais dados às indústrias, conhecidos popularmente como guerra fiscal ou 

guerra dos lugares, vem promovendo um crescimento econômico e social da região, que nas 

últimas décadas vem se tornando um polo atrativo inclusive populacional, promovendo o que 

ficou conhecido como migração de retorno. 
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Para atender a essa demanda, tanto econômica como social e de consumo que a região 

apresenta, tornou-se imprescindível o investimento, tanto estatal como privado, em 

infraestrutura. A necessidade por ampliação de vias de escoamento de produção e acesso à 

locais pouco explorados, tanto por turistas como aos migrantes e a maior necessidade por 

energia, geraram uma maciça onda de investimentos e criação de empregos, redundando em 

maior atração populacional. 

Apesar de ainda predominar a hidroeletricidade proveniente de usinas como 

Sobradinho, Paulo Afonso e Xingó localizadas no Rio São Francisco a Região Nordeste 

apresenta um grande potencial em energias alternativas.  

Por sua localização geográfica com baixas latitudes e marcado por um clima semiárido 

o Nordeste, especialmente o Sertão, apresentam um grande potencial para a obtenção de 

energia solar, pois os dias são sempre longos durante o ano todo, ou seja, sem períodos com 

grande variação na duração dos dias e noites, como é comum em regiões de altas latitudes. 

Soma-se a isso o fato de existirem poucas nuvens que dificultem a captação dos raios solares.  

 

Figura 4: Radiação solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Nacional de Energia Eletrica (ANEEL) 

Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Atlas/energia_solar/3_2.htm >                                

Acesso em 28/11/2014            

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/Atlas/energia_solar/3_2.htm
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A posição geográfica da região também favorece o aproveitamento eólico. Graças aos 

ventos alísios, que são ventos constantes que sopram dos trópicos para a Linha do Equador e 

são muito frequentes no Nordeste e já apresentam um aproveitamento econômico, ainda 

tímido, mas que pode se transformar, juntamente com a energia solar em grande alternativa.  

 

Figura 5 : Distribuição dos ventos no Brasil 

 

Fonte: Instituto Alvorada 

Disponível em: < http://institutoalvorada.org/brasil-e-mudancas-climaticas-parte-ii/>                        

Acesso em 28/11/2014 

 

O potencial energético é uma realidade. A tecnologia a cada dia torna-se mais 

desenvolvida e acessível, falta investimentos tanto do setor público como privado nas áreas de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) e na própria infraestrutura. 

 

3.3 Região Centro-Oeste  

 

Na região central do Brasil onde predomina o clima tropical típico, é a área de 

domínio do cerrado, uma vegetação constituída por árvores de pequeno e médio porte, 

extremamente heterogênea. Em função das características climáticas essa vegetação apresenta 

características de xeromorfismo, com folhas pequenas, árvores com tronco retorcido e raízes 

profundas. 

http://institutoalvorada.org/brasil-e-mudancas-climaticas-parte-ii/
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Esse bioma vem sendo profundamente alterado devido à expansão da agricultura 

comercial, principalmente da soja, cana de açúcar e algodão que, para se adaptarem 

necessitam de irrigação e correção de Ph do solo, pois se trata de um solo naturalmente ácido. 

As estimativas indicam que cerca de 70% da cobertura original desse bioma já foi alterada ou 

destruída, sendo um dos biomas brasileiros que mais sofre com a ação antrópica na 

atualidade. 

 

Foto 1: Produção de soja no Cerrado brasileiro 

 

Fonte: gazeta do povo 

Disponível em: <http://agro.gazetadopovo.com.br/especiais/expolondrina/safra-a-frente-da-logistica/>         

Acesso 28/11/2014 

 

Em função do crescimento do agronegócio verifica-se nessa região um rápido 

processo de urbanização, pois o modelo agrícola desenvolvido é predominantemente 

constituído por grandes latifúndios monocultores, que em função da alta mecanização geram 

poucos empregos diretos, entretanto a necessidade de infraestrutura e serviços é muito grande, 

mesmo porque o agronegócio não se restringe apenas à agricultura, mas a uma gama de 

serviços como transporte, armazenamento, energia e setores ligados ao capital financeiro, 

desde agências bancárias até operadoras de bolsas de valores e Bolsa de Mercados e de 

Futuros (BM&F), uma vez que grande parte dessa produção é constituída de commodities e 

com isso vinculadas ao capital especulativo. 

http://agro.gazetadopovo.com.br/especiais/expolondrina/safra-a-frente-da-logistica/
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Outro aspecto que contribui para o processo de urbanização na região é a 

agroindústria, tanto para a geração de insumos e equipamentos agrícolas, como para o 

beneficiamento das safras, uma vez que parte da produção passa por algum tipo de 

processamento antes de ser comercializado, tanto no mercado externo como interno, o que 

aumenta o valor agregado dos produtos. 

Outro setor que vem crescendo na região é a logística, que exige cada vez mais, meios 

de transportes rápidos e eficientes, motivando o desenvolvimento de corredores de 

exportação, ligando as áreas produtoras aos portos. 

A Região Centro-Oeste também apresenta um bioma extremamente importante e rico 

em biodiversidade. O Pantanal é considerado pelos ecologistas como um dos ecossistemas 

mais frágeis do planeta, principalmente pelo tênue equilíbrio e interdependência dos 

elementos que o constitui. 

O Pantanal é um dos grandes roteiros turísticos do país atraindo pessoas de diversas 

partes do mundo, que procuram a região para aproveitar as belezas naturais, praticar 

ecoturismo e pesca esportiva. O grande número de turistas preocupa os ambientalistas, pois o 

impacto ambiental é enorme, principalmente pela geração de lixo e esgoto, consumo de água 

e a degradação das matas e rios. 

Trata-se de uma grande planície sedimentar deprimida entre as escarpas ocidentais do 

Planalto Central e os primeiros dobramentos da Cordilheira dos Andes. O Pantanal apresenta 

terrenos recentes datando do terciário e quaternário, extremamente planos e baixos que 

proporcionam a existência de rios meandrantes. Esse conjunto de características 

geomorfológicas é a principal explicação para a ocorrência de inundações periódicas na 

região, uma vez que com as chuvas nos cursos superiores dos rios, ainda nos trechos 

planálticos, há um aumento no volume de água dos rios e, que por serem meandrantes, ou 

seja, com muitas curvas, não conseguem dar vazão à água e consequentemente provocam as 

inundações. 

São as inundações as responsáveis pela existência desse bioma, que apresenta uma 

grande variedade de ecossistemas com diversidade de vegetais e animais. No Pantanal é 

possível encontrar desde campos e caatinga até florestas equatoriais. Isso torna-se possível em 

função da baixa pluviosidade na região e as inundações que ocorrem em função do aumento 

no nível de água dos rios, fruto das chuvas nos planaltos. Por isso existe uma grande 
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preocupação com os projetos para tornar os rios mais retilíneos, a construção de barragens nos 

altos cursos ou o processo de transformação ambiental tanto no Pantanal como nos planaltos 

que o circundam, pois isso poderia alterar o volume e a vazão dos rios, interferindo 

diretamente nas inundações gerando uma imensa tragédia ambiental que, poderia custar a 

existência do próprio Pantanal. 

 

3.4 Região Sul 

 

A Região Sul é a única do território nacional localizada na porção subtropical do país 

apresentando, portanto, um clima mais ameno com elevada amplitude térmica e chuvas mais 

regulares ao longo do ano. A topografia formada por planaltos na região central, inclusive em 

áreas serranas com altitudes próximas aos 1000 metros também contribuem para as baixas 

temperaturas encontradas na região. 

Existem algumas manchas de mata atlântica em partes isoladas do planalto e na 

fachada litorânea, entretanto as duas paisagens mais marcantes dessa região são os planaltos 

com araucárias e os pampas. 

As araucárias são árvores de grande porte, aciculifoliadas e coníferas, também 

chamadas de pinheiro brasileiro. Essa mata teve mais de 90% de sua formação original 

destruída pela expansão da agropecuária, crescimento urbano e principalmente a exploração 

da madeira, que por se tratar de uma árvore de grande porte com o tronco retilíneo despertou 

o interesse de setores como a indústria mobiliária e da construção civil. 

A região dos pampas é constituída por uma extensa planície sedimentar com pequenas 

ondulações denominadas coxilhas e ocupam praticamente todo o centro-sul do Rio Grande do 

Sul estendendo-se pelo Uruguai e partes da Argentina. A região é coberta por campos o que 

tradicionalmente permitiu o desenvolvimento da pecuária extensiva bovina de corte e a 

agricultura de produtos temperados como o trigo e posteriormente a soja, além da também 

tradicional rizicultura. Em alguns pontos dos pampas vemos profundas alterações no ambiente 

em função do uso contínuo do solo, ocorrendo sérios processos de compactação e 

desertificação dos solos, acelerados pelo “pisoteamento” do gado nas áreas pecuaristas. 
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Na porção meridional do Brasil, em grande parte, constituída pela bacia sedimentar do 

Paraná, encontram-se importantes jazidas de combustíveis fósseis. O Estado de Santa Catarina 

é o grande produtor nacional de carvão mineral, com mais de 70% da extração do país, apesar 

das maiores reservas estarem no estado do Rio Grande do Sul.  

No Paraná, especialmente no município de São Mateus do Sul, estão localizadas as 

principais jazidas de xisto pirobetuminoso. Trata-se de uma rocha sedimentar de onde se 

obtém óleo e gás. O grande problema do xisto é o custo elevado de extração da rocha e a 

obtenção dos recursos energéticos, pois o processo consome muita energia e também é 

altamente poluente em função dos resíduos gerados com a pirolização, aquecimento das 

rochas a mais de 500°C. 

A região também se destaca pela geração de energia hidrelétrica principalmente na 

Usina Binacional de Itaipú, a maior do Brasil, construída no Rio Paraná no município de Foz 

do Iguaçu, no Estado do Paraná, fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Além de Itaipu a Região 

apresenta outras hidroelétricas menores como as usinas de Socorro, Caveiras e Machadinho 

no Rio Uruguai. 

 

 3.5    Região Sudeste 

 

A Região Sudeste localizada praticamente inteira na faixa tropical é marcada por um 

clima tropical na faixada litorânea, tropical típico na porção mais interiorana e o tropical de 

altitude nas regiões serranas. Ainda é possível observar uma faixa semiárida no norte de 

Minas Gerais, sendo caracterizada como parte do Sertão Nordestino.  

A maior parte da região é caracterizada por terrenos antigos, datados do pré-

cambriano, bastante marcados pelo processo erosivo que promoveram um rebaixamento do 

relevo. Nesse tipo de estrutura geológica é muito comum a existência de minérios metálicos 

como o ferro e o manganês no quadrilátero Ferrífero ou os depósitos de bauxita (minério de 

Alumínio) ambos no estado de Minas Gerais. 

Assim como a Região Sul, o Sudeste apresenta um grande potencial hidrelétrico 

instalado, que juntamente com as usinas do Sul abastecem em grande parte o centro-sul do 

país. Além da hidroeletricidade a região conta com as usinas termonucleares de Angra do 
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Reis, que apesar de possuírem um baixo rendimento são importantes alternativas energéticas e 

fundamentais para o desenvolvimento tecnológico, tanto na produção de energia como no 

enriquecimento do urânio, que também é uma riqueza mineral da região. 

O Sudeste é a região mais populosa e povoada do Brasil, apresentando a maior 

concentração de indústrias e do capital produtivo, além do grande desenvolvimento do meio 

técnico científico e informacional. Nessa região estão localizadas as maiores cidades do país, 

São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, sendo as duas primeiras, consideradas cidades 

globais em função de sua importância econômica e cultural e também consideradas 

megacidades, ou seja, apresentam mais de 10 milhões de habitantes. 

Todo esse processo de crescimento populacional e de desenvolvimento econômico é 

consequência dos investimentos trazidos pela economia cafeeira e, que após a crise de 1929 

quando o Brasil perde praticamente toda a produção e os cafezais, passa a promover um 

processo de industrialização. Na década de 1930 a industrialização ainda se resumia na 

indústria de Base e a partir da II Guerra Mundial, com o processo de substituição das 

importações, o país começa a receber as multinacionais ligadas aos bens de consumo 

duráveis. Os investimentos e infraestrutura existentes desde a cafeicultura serviram de 

atrativos para as indústrias. 

Nesse momento, além da necessidade de mão de obra para o novo parque industrial e 

para a construção civil, o país passava também por um processo de transformação do campo, 

com o aumento da tecnologia e do modelo capitalista de produção. O agronegócio se firmava 

no país e com o rápido processo de mecanização e grande investimento em tecnologia, 

dificultou a competitividade dos pequenos produtores que começaram a abandonar suas 

terras. As transformações no campo serviram como fatores repulsivos, ao mesmo tempo o 

rápido processo de industrialização e o crescente setor da construção civil atraiam grandes 

contingentes de trabalhadores. Esses fatores levaram ao intenso processo de êxodo rural ao 

longo das décadas de 1960, 70 e 80. 

Todo esse processo de rápida transformação econômica tornou a Região Sudeste, 

principalmente o eixo São Paulo – Rio como o grande polo atrativo, tanto econômico como 

populacional, gerando um rápido processo de crescimento urbano. Em muitos casos, o 

desenvolvimento da infraestrutura não cresceu na mesma proporção, o que tornou a região 

uma área saturada, com déficit habitacional, excesso de poluição, desemprego e violência. A 
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mobilidade urbana também é uma preocupação nos grandes centros e hoje também para o 

capital produtivo. 

O processo de metropolização e de crescimento das cidades médias levaram a uma 

ocupação descontrolada e desordenada dos solos urbanos, onde áreas de risco e de proteção 

ambiental passaram a ser ocupadas sem o mínimo de critério e com isso verifica-se um 

aumento nos acidentes naturais, principalmente no verão, período onde as chuvas são mais 

fortes e frequentes, como os deslizamentos ocorridos na Região Serrana do Rio de Janeiro, ou 

as inundações em São Paulo. 

No caso dos deslizamentos a mídia divulgou amplamente que as chuvas eram as 

responsáveis pelas tragédias e pouco se falou das ocupações irregulares, que não se 

restringem apenas às favelas, mas a casas, muitas vezes de alto padrão, que em função da 

especulação imobiliária ocupam áreas irregulares. Quando essas construções estão associadas 

ao processo de desmatamento das encostas ou dos topos de morros, o processo de 

desmoronamento torna-se mais frequente. 

 

Foto2: Deslizamentos em Teresópolis – Jan/2011 

 

Fonte: Terra.com.br 

Disponível em: < http://noticias.terra.com.br/brasil/veja-fotos-da-chuva-no-rio-de-

janeiro,5d394cb8511da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html> Acesso 01/12/2014 

 

http://noticias.terra.com.br/brasil/veja-fotos-da-chuva-no-rio-de-janeiro,5d394cb8511da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/veja-fotos-da-chuva-no-rio-de-janeiro,5d394cb8511da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
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O conhecimento do meio natural e suas potencialidades são vitais para a economia e 

inclusive, e por que não, fundamental para uma construção civil mais sustentável. O uso 

racional dos recursos, bem como a aplicação de materiais disponíveis nas proximidades da 

obra, pode não apenas ser mais econômico do ponto de vista logístico, mas também valorizar 

as produções locais e reduzir o gasto de combustível e a consequente liberação de gases de 

efeito estufa gerados pela combustão dos combustíveis fósseis entre outros fatores. 

 Por outro lado, as produções desses recursos exigem um cuidado especial com 

o ambiente local para que a atividade extrativa ou de produção, não se torne uma atividade 

predatória. Cabe ressaltar que muitas vezes se considera apenas o valor material que a 

natureza pode oferecer de forma direta ao capital produtivo e não se considera a importância 

dos benefícios indiretos que o ambiente natural pode gerar ao ser humano e a própria 

natureza.   

Segundo Laville, (2009) um exemplo claro desse tema consiste no papel desempenhado 

pelas bacias vertedouros que são fundamentais para o equilíbrio do ciclo hidrológico, 

inundações e purificação da água  

{...}isso foi evidenciado pela cidade de Nova York, que em 1996, investiu US$ 1,5 

bi na preservação de sua bacia vertedoura, pois a alternativa, que consistia em 

construir uma unidade de tratamento de águas usadas para exercer a mesma função, 

teria custado US$ 6 bilhões, ou seja, quatro vezes mais.
7
 

Em muitos dos biomas mencionados acima existem comunidades locais e nativas que 

também precisam ter suas culturas e práticas tradicionais respeitadas e preservadas, inclusive 

com a conservação de matas nativas para a manutenção das reservas extrativas, observando a 

criação e aplicação de planos de manejo que promovam o uso sustentável e a conservação 

tanto ambiental como das comunidades que ali residam. No caso de trabalhadores rurais, 

agricultores ou pessoas ligadas à prática de extração, devem ter os direitos trabalhistas 

assegurados pelos contratantes e uma rígida fiscalização do Estado, prática que obviamente 

também deve ser aplicada aos trabalhadores do meio urbano. 

 

 

 

 

                                                           
7
 cf  www.earthvision.net – dez 2000. Citado por Laville, 2009 

http://www.earthvision.net/
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4. A INSUSTENTABILIDADE DAS GRANDES CIDADES 

 

O Planeta Terra já ultrapassou os 7 bilhões de habitantes e caminha para apresentar o 

predomínio de população urbana, inclusive países como a China que no final de 2011 atingiu 

51% de população urbana ou mesmo o continente africano que apresenta, um número cada 

vez maior de megacidades, como Lagos, Cairo entre outras. 

No Brasil mais de 85% da população vive em cidades. Um percentual bastante alto 

principalmente se considerarmos que o país apresenta sérios problemas estruturais, forte 

concentração de renda e exclusão social. Segundo o IBGE 49% dos municípios brasileiros 

não apresentam saneamento básico completo. Em muitos casos verifica-se coleta de esgoto, 

mas não existe tratamento. O mesmo ocorre com o lixo que em muitos casos é depositado em 

lixões a céu aberto, ou no máximo em aterros. 

Esta situação torna-se mais preocupante quando se percebe que o consumo geral é 

maior nos centros urbanos que em áreas rurais. A maior disponibilidade de produtos e 

serviços induz o cidadão a práticas consumistas muito intensas. Com a ascensão das classes 

sociais C e D no Brasil e com a crescente disponibilidade de serviços e produtos é inevitável 

que o consumo torne-se também acelerado. Ocorrem visitas mais frequentes aos 

supermercados e shoppings, mais viagens por negócios ou turismo, maior disponibilidade de 

bens e serviços domésticos como piscinas, TV por assinatura e ar condicionado; resultando 

em maior necessidade de energia, matéria prima, disponibilidade de água, além de uma maior 

geração de esgoto e lixo que precisam receber tratamento e destinação adequados. 

Nessa sociedade moderna verifica-se também um processo de transformação 

demográfica onde os casamentos estão se tornando mais tardios e os casais vem optando cada 

vez mais por uma redução no número de filhos. Esse processo se deve pelo custo de vida cada 

vez mais elevado, principalmente no meio urbano, o que impõe a mulher a necessidade de 

trabalhar fora para contribuir com o orçamento doméstico. 

Esse processo que se verifica no país e de forma geral no mundo desde os anos 70, 

vem se intensificando nas últimas décadas, principalmente em países como o Brasil, 

considerados emergentes e que apresentam um intenso processo de transição demográfica. 

Esse fenômeno que por um lado valorizou o papel da mulher na sociedade, mesmo que em 

alguns casos elas ainda sofram uma série de preconceitos, e contribui para uma redução no 
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crescimento vegetativo, por outro induz aos cidadãos um ritmo alucinante de trabalho para se 

atingir metas cada vez mais altas e garantir a manutenção do emprego. 

   Na era de conectividade, onde a máxima “tempo é dinheiro” é cada vez mais 

verdadeira, as pessoas vivem cada vez mais solitárias e necessitam de praticidade no dia a dia, 

verificamos também uma transformação nos hábitos de consumo.  

Com o crescimento desse novo perfil de consumidor: jovem, solteiro, empreendedor e 

que vive sozinho, cresce também a oferta de produtos embalados em porções individuais para 

atender a esse novo nicho de mercado. Com isso cresce também o volume de lixo. 

A falta de cuidados com o destino do lixo é um grave problema socioambiental que 

exige atitudes urgentes, tanto dos órgãos públicos como uma mudança radical por parte da 

sociedade, principalmente diante de números tão expressivos como os verificados no Brasil. 

Cerca de 70% dos quase 230 mil toneladas de lixo coletados no Brasil são simplesmente 

enterrados sem nenhum critério e cerca de 7 a 10% são reciclados e menos de 10% dos 

municípios brasileiros apresentam programas de coleta seletiva de lixo. 

O processo de urbanização também contribui para alterações no microclima urbano, 

contribuindo para gerar as ilhas de calor, alterações nos índices pluviométricos, inundações e 

deslizamentos agravados pela ocupação de áreas de risco. 

No caso da cidade de São Paulo, famosa por ser a terra da garoa, perdeu essa 

característica, uma vez que a garoa quase não ocorre mais na cidade. Isso decorre do 

aquecimento que a área urbana apresenta chamado ilha de calor. Entre os principais fatores 

que contribuem para a ocorrência das ilhas de calor podem ser citados: 

 Grande utilização de concreto e asfalto 

 Verticalização 

 Maior concentração de veículos à combustão 

 Maior circulação de pessoas 

 Reduzida arborização 

 Impermeabilização do solo 
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Os elementos apresentados acima contribuem para que forme um bolsão de calor sobre 

a cidade, que “empurra” a umidade para o alto, reduzindo a garoa e aumentando os pesados 

aguaceiros que ocorrem com bastante frequência na metrópole. Esses aguaceiros associados à 

impermeabilização do solo e ao excesso de lixo acumulados nas ruas e nas galerias pluviais 

são os grandes responsáveis pelas inundações que ocorrem na cidade. 

Em áreas urbanas também se verifica um maior consumo de energia. Esse consumo 

relaciona-se a diversos aspectos desde, como já mencionado, o maior acesso a bens e serviços 

e a forma como as construções são realizadas, onde as falhas no planejamento dos 

empreendimentos e a falta de preocupação com os materiais utilizados implicam em um maior 

consumo energético, tanto no transporte, na produção e aplicação dos materiais na obra. 

 

Figura 6: Esquema de formação de Ilhas de calor 

 

Fonte: Revista FAPESP 

Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2012/10/11/ilha-de-calor-na-amazonia/> Acesso 28/11/2014 

 

A partir de uma pequena análise superficial podemos perceber como as construções 

são impactantes. Segundo dados fornecidos por World Business Council Sustainable 

Development (WBCSD) e Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
8
 “a 

construção é atividade humana mais impactante, responsável pelo consumo de 75% dos 

recursos naturais, gera cerca de 30% dos gases de efeito estufa, seja na produção ou 

                                                           
8. Dados apresentados na aula de introdução a construções sustentáveis da Turma do Curso de MBA em 

construções Sustentáveis – São Paulo turma II – setembro de 2011. 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2012/10/11/ilha-de-calor-na-amazonia/
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aplicação dos materiais, além das edificações serem responsáveis por mais de 40% da 

demanda energética do planeta”. 

No Brasil os dados também são alarmantes conforme o gráfico a seguir:
 9

 

 

Figura 7: Impacto atual das construções no Brasil   

 

Fonte: Dados apresentados na aula de introdução a construções sustentáveis da Turma do Curso de 

MBA em construções Sustentáveis – São Paulo turma II – setembro de 2011 

Quando se analisa a energia embutida nos materiais de construção torna-se mais 

evidente que a preocupação com a origem e a forma de produção dos recursos como nos 

exemplos a seguir
10

: 

 Para cada tonelada de areia ou brita, são consumidos 10 kwh de energia. 

 Para cada tonelada de gesso produzido são consumidos 1.000 kwh de energia. 

 Para cada tonelada de cimento produzido são consumidos 2.200 kwh de 

energia. 

 Para cada tonelada de aço produzido são consumidos 10.000 kwh de energia. 

                                                           
9
 Ibid 8 

10
Ibid 9 
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 Para cada tonelada de alumínio produzido são consumidos 56.000 kwh de 

energia. 

Esses dados demonstram uma realidade que a pouco não era percebida ou 

simplesmente não se dava o devido valor, mas na medida em que cresce o processo de 

urbanização em um ritmo vertiginoso e consequentemente demanda por matérias primas e 

recursos energéticos, assim, 

 “clara e resumidamente, estamos consumindo os recursos naturais em um ritmo 

muito mais rápido do que eles se recuperam. Um exemplo: por dia consumimos com 

fábricas, carros, casas, centrais elétricas e atividades agrícolas uma quantidade de 

energia que o planeta leva 10 mil dias para gerar. ”
11

  

Necessariamente e urgentemente precisam ser traçadas novas estratégias e técnicas 

mais eficientes e sustentáveis, tanto na produção dos recursos como no planejamento, 

execução e operação dos empreendimentos. 

Novos imperativos socioambientais serão vitais para um desenvolvimento mais 

racional. Não há mais possibilidade de se manter os atuais níveis de crescimento econômico, 

incluindo o processo de urbanização pelos quais atravessamos. Dessa forma faz-se necessário 

repensar os mecanismos de aplicação de capitais. Caminhamos para uma falência do modelo 

de desenvolvimento econômico vigente, e ao que tudo indica a um custo extremamente alto. 

O capital financeiro não pode mais ser tão superior nas preocupações empresariais em 

detrimento do capital humano e ambiental. É necessária uma perspectiva de desenvolvimento 

mais sustentável, principalmente no que diz respeito aos níveis de consumo da população em 

geral, principalmente diante de uma perspectiva de ascensão das classes sociais. É preciso 

salientar que o consumo elevado, em grande parte, gera também desperdício. 

Muitas vezes o crescimento urbano descontrolado e desorientado pode acarretar uma 

gama de problemas não apenas ambientais, mas também sociais de difícil solução. Quando se 

projeta um edifício deve-se levar em consideração o número de usuários que frequentarão o 

empreendimento, se as vias de acesso são suficientes para o aumento na circulação de 

pedestres e de veículos, se existe disponibilidade de fornecimento de água e coleta de lixo e 

esgoto que atenda aquele volume de usuários, entre outras preocupações. 

                                                           
11

 Paul Hawken. The Ecology of commerce. Nova York: Harper Collins, 1993 – citado em A Empresa Verde, 

2009. 
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O sistema viário e a mobilidade populacional estão entre as preocupações das 

prefeituras de grandes centros urbanos. Diversas medidas são tomadas para minimizar os 

efeitos negativos da expansão urbana sem planejamento. Muitas dessas medidas acabam 

sendo paliativos, pois não atingem de fato a essência do problema. Corredores exclusivos para 

ônibus, rodízio de veículos, pedágios urbanos, ciclovias e ciclo faixas são exemplos de 

medidas que visam reduzir os impactos do trânsito em grandes centros urbanos. 

Algumas medidas afetam diretamente a construção civil, como os planos diretores que 

são obrigatórios para cidades com mais de vinte mil habitantes e o zoneamento urbano que 

direciona os empreendimentos e atividades econômicas nos municípios. Em muitas cidades 

observa-se hoje a obrigatoriedade por leis municipais em reservar uma proporção da área do 

empreendimento como faixas de gramas e jardins, se possível arborizadas, para que haja 

maior absorção de água e contribua para reduzir o risco de inundações e sirva como um 

atenuador térmico. As técnicas arquitetônicas e de engenharia são fundamentais para 

promover o novo conceito de construção sustentável. 

Muitas cidades, principalmente no interior, que tiveram seu período áureo na época da 

economia cafeeira e a partir da década de 1930, em função da Crise da Bolsa de Nova York 

passaram as décadas seguintes em profunda estagnação ou até mesmo declínio econômico, só 

voltando a crescer quando a descentralização industrial começou a estabelecer novas 

perspectivas na dinâmica do trabalho e valorização do espaço, criando novos fluxos 

migratórios, inclusive das capitais e cidades grandes para cidades médias e pequenas. Muitas 

dessas cidades apresentaram um rápido incremento populacional, mas não na infraestrutura, 

desde ruas estreitas até o saneamento básico, provocando uma inevitável saturação da malha 

urbana. 

No caso brasileiro os últimos anos apresentaram um crescimento notório no número de 

carros particulares em circulação. Muito se deve às políticas públicas que, principalmente 

através da redução de impostos, estimularam o comércio do chamado carro zero Km sob 

pretexto da necessidade de aquecimento da indústria automobilística como alavanca para uma 

maior circulação de capitais através da geração de empregos no país.  

O inevitável aconteceu. Com o expressivo crescimento do número de carros em 

circulação em vias que já eram insuficientes no passado, o trânsito tornou-se um dos mais 

imponentes problemas urbanos, tanto nas metrópoles como em muitas cidades menores.  
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Evidentemente que o aumento no número de carros circulando trouxe, não apenas os 

problemas ligados aos congestionamentos, mas os níveis de poluição atmosférica cresceram 

vertiginosamente. As emissões de carbono geradas pelos motores dos automóveis são na 

maioria das grandes cidades as principais responsáveis pelo elevado índice de poluição das 

cidades. Apesar dos problemas ambientais e de saúde ocasionados pelo excesso de poluentes, 

a população parece buscar outros culpados a enxergar a relação dos carros com o aumento da 

poluição, o que torna mais evidente que os problemas ligados aos impactos ambientais 

dependem muito mais de conscientização do que leis. Leis sem uma tomada de consciência 

são facilmente burladas, corrompidas ou simplesmente sonegadas. 

Para exemplificar podemos recorrer ao fato comum na cidade de São Paulo de pessoas 

que, para “driblar” o rodízio de carros, compram um carro velho com um final de placa 

diferente. O problema é que carros velhos muitas vezes não tem manutenção adequada, não 

possuem catalizadores o que contribui para uma maior emissão de poluente e apresentam um 

forte risco de quebram no caminho, o que pode contribuir para aumentar a extensão dos 

congestionamentos. 

O inchaço populacional também provocou alterações na forma de ocupação das 

habitações, tanto na região central como nas periferias, muitas vezes alterando a lógica da 

funcionalidade urbana. As áreas centrais passam gradativamente a se transformar em espaços 

exclusivamente comerciais e os subúrbios tornam-se áreas residenciais cada vez mais 

elitizadas, colocando em contradição a ideia de periferia pobre. Obviamente que a periferia 

ainda apresenta áreas de pobreza e limitação dos serviços públicos, proporcionando um 

quadro de exclusão social, bem como, em muitas construções das regiões centrais das grandes 

cidades várias edificações perdem sua funcionalidade econômica, mas não podem ser 

demolidos por, em vários casos, constituírem patrimônio histórico e acabam fechados e 

muitas vezes abandonados por décadas, tornando-se vulneráveis a invasões e formando 

habitações irregulares chamadas de cortiços. 

Essa transformação dos centros urbanos contribui para uma nova dinâmica 

socioeconômica e nas relações espaço-tempo nas cidades, que cada vez mais se tornam 

dependentes da mobilidade e da demanda por energia, apontando para um novo desafio para 

os urbanistas e geógrafos: tornar a cidade mais inovadora. A inovação não pode se restringir 

apenas às obras viárias, mas a todo um contexto de modernização e ampliação da rede de 

transporte coletivo, segurança pública, ampliação das vias de circulação, estímulo para uma 
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redistribuição dos diversos setores produtivos pela cidade, o que contribuiria para evitar o 

deslocamento de grandes contingentes.  

Alguns impactos ambientais já provocam grandes transtornos nos centros urbanos 

como a formação de ilhas de calor e as inundações. Esses problemas mais uma vez são 

consequência da falta de planejamento urbano que o crescimento descontrolado provocou. As 

grandes cidades como São Paulo perderam a capacidade de percolação hídrica uma vez que a 

área de exposição de solos é cada vez menor. O concreto e o asfalto recobrem a quase 

totalidade da superfície da cidade, criando uma capa impermeável que aumenta o volume de 

água superficial que depende da existência de galerias pluviais para drenagem, pois boa parte 

dos rios está canalizada. Aqui nos deparamos com mais um problema, a limpeza pública 

insuficiente e inadequada contribuindo para o entupimento das galerias o que aumenta a 

probabilidade de inundações. 

Com a horizontalização da mancha urbana verifica-se gradualmente a destruição dos 

cinturões verdes, áreas de mata, muitas vezes nativas, funcionam como captadores dos gases 

de efeito estufa, contribuindo para a melhora da condição social da população e como 

atenuador de ruídos. 

Além dos impactos ambientais o crescimento desordenado e desorganizado das 

cidades apresenta, na maioria das vezes, transformações no espaço e nas relações sociais, 

colocando em risco o equilíbrio de bem-estar necessário para garantir o mínimo de qualidade 

de vida. O inchaço das áreas urbanas pode acarretar restrições na infraestrutura, oferta de 

empregos menor que a oferta de mão de obra, déficit de moradias, saturação do trânsito entre 

outros aspectos. 

Todos esses problemas acabam transformando a cidade em um espaço muitas vezes 

mal utilizado, onde os benefícios e oportunidades não são aproveitados por todos de maneira 

igualitária. A responsabilidade por tornar a cidade mais democrática e ambientalmente mais 

eficiente não compete simplesmente às autoridades governamentais, mas também a toda a 

sociedade e ao empresariado.  

Em países em desenvolvimento como o Brasil onde o rápido crescimento demográfico 

e a metropolização promoveram perdas muito grandes na qualidade de vida. Como 

mencionado anteriormente o rápido crescimento das cidades muitas vezes leva à ocupação de 

áreas inadequadas, prejudicando a drenagem pluvial e fluvial, colocando em risco a população 
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que se torna cada vez mais vulnerável às inundações e deslizamentos de encostas, 

principalmente quando ocupadas de forma irregular. 

O descontrole e a falta de planejamento também contribuem para o crescimento das 

favelas e cortiços, bem como, a inadequada falta de equipamentos e serviços públicos 

comprometem a dinâmica da cidade e levam à saturação dos meios de desenvolvimento 

urbano. 

As áleas naturais provocam riscos mais intensos em áreas urbanas, especialmente nos 

países mais pobres com infraestrutura mais precária e edificações sem qualidade. Isso fica 

evidente se compararmos o efeito de um terremoto em países como o Haiti que devido à 

precariedade das moradias sofrem mais intensamente os efeitos desses eventos naturais, 

mesmo quando comparados com eventos mais intensos nos Estados Unidos. O poder de 

resposta dos norte americanos é muito mais eficaz que nos países subdesenvolvidos, além da 

qualidade das edificações e a tecnologia dos equipamentos urbanos que é muito mais elevada. 

Para países com alto potencial de áleas naturais a arquitetura e a engenharia tem sempre uma 

preocupação extra, desenvolver edifícios cada vez mais inteligentes que não apenas melhorem 

o desempenho econômico, mas garantam segurança e menor risco de fenômenos naturais. 

Exemplos dessa tecnologia podem ser observados em arranha-céus japoneses que possuem 

espécies de molas com grandes volumes de borrachas nos alicerces e paredes e estruturas com 

espécies de articulações que minimizam os efeitos dos terremotos. 

 Diante desse quadro, fica claro que algumas estratégias passam a ser vitais ao 

processo de planejamento do meio urbano, principalmente quando o problema já é uma 

realidade e em outra dinâmica, criar estruturas para que problemas não surjam com o 

crescimento das áreas urbanas. Duas esferas de planejamento da mesma problemática. No 

primeiro caso, minimizar os efeitos e apontar soluções que promovam qualidade de vida e 

segurança e no segundo caso, planejar a expansão urbana com o mínimo de impactos 

negativos, tanto sociais quanto ambientais. Para isso é fundamental o trabalho de equipes de 

profissionais qualificados das mais diversas áreas como engenheiros, arquitetos, biólogos, 

geólogos, geógrafos, sanitaristas entre outros. 

Para que o planejamento ambiental tenha eficácia é necessário um amplo estudo das 

relações da sociedade com o meio. Torna-se imprescindível conhecer os hábitos e 

necessidades sociais e a capacidade de obter os recursos no local onde a sociedade se 

desenvolve, assim como é vital a compreensão que existe um processo extremamente 
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dinâmico entre a sociedade e o ambiente, o que redunda em preocupações extremamente 

mutáveis e riscos socioambientais também dinâmicos. Assim percebemos que quando o 

planejamento é mínimo ou inexistente a degradação socioambiental é cada vez mais intensa, 

pois, o  

“impacto ambiental é, portanto, o processo de mudanças sociais e ecológicas 

causados por perturbações (uma nova ocupação e/ou construção de um objeto novo: 

uma usina, uma estrada ou uma indústria) no ambiente. Diz-se respeito ainda à 

evolução conjunta das condições sociais e ecológicas estimuladas pelos impulsos 

das relações entre forças externas e internas à unidade espacial e ecológica, histórica 

ou socialmente determinada. ”
12

 

Quando se pensa na construção civil e no crescimento urbano, não podemos perder o 

foco de que os impactos ambientais não são apenas meros resultados de uma ação isolada do 

homem sobre o meio, mas sim um processo contínuo e histórico que se desencadeia de forma 

contínua e sem um padrão temporal definido. Algumas alterações podem trazer consequências 

negativas após décadas de sua realização enquanto que em outros casos a resposta do 

ambiente é imediata. Enquanto algumas consequências ocorrem isoladamente e em 

praticamente um fenômeno outras podem compor uma gama incalculável de fenômenos 

interligados e com consequências desastrosas para a sociedade que ali habita. Não podemos 

desconsiderar que a sociedade é muito mais complexa que simplesmente um grupo de 

indivíduos. Para considerar uma sociedade deve-se lembrar de que as tradições e 

relacionamentos entre os indivíduos e entre cada indivíduo ou grupo com o meio reflete uma 

grande variedade de causas e consequências.  

A sociedade brasileira nunca teve que enfrentar grandes tragédias naturais. Isso se 

deve em primeiro lugar à estabilidade geológica do território brasileiro, localizado na parte 

central da placa tectônica Sul-Americana, o que diminui a probabilidade de sismos de grande 

magnitude. Mesmo em termos climáticos o País não apresenta um histórico de grandes 

acidentes atmosféricos como furacões ou tornados, exceção se faz com o Furacão Catarina 

que atingiu a Região Sul do Brasil em 2004. 

Quando se observa o sítio urbano da Metrópole de São Paulo verificamos alguns 

pontos que ajudam a entender os problemas ambientais existentes na cidade. A cidade se 

formou em um compartimento rebaixado do Planalto atlântico, encravado entre as escarpas da 

Serra do mar e os limites da Serra da Cantareira, com altitudes entre 600 e 1200 metros. Essa 

                                                           
12

 Cunha, Sandra Baptista da e Guerra, Antonio José Teixeira (orgs.) - Impactos Ambientais Urbanos no Brasil. 

Ed. Bertrand Brasil – RJ, 2000. pág. 24 
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configuração territorial agrava o problema da circulação atmosférica, pois a dificuldade para a 

dispersão de poluentes é muito grande. As regiões serranas circundantes e o grande volume de 

poluentes na atmosfera contribuem para a ocorrência de inversões térmicas e, principalmente 

no inverno quando o clima é mais seco, o sensível aumento de casos de doenças respiratórias. 

Grande parte da poluição atmosférica na metrópole é gerada pela circulação de 

veículos a combustão como carros, ônibus e caminhões, o que remete a um dos mais graves 

problemas socioambientais nas cidades, a mobilidade urbana. 

No caso específico da metrópole paulistana quando consideramos sua história e seu 

papel comercial desde sua fundação, observamos um caráter centralizador e concentrador de 

renda e influência política. Essa cidade que desde o final do Século XIX e início do Século 

XX já apresentava sinais da imponência urbana que apresentaria. Hoje a Grande São Paulo 

agrega 39 municípios e cerca de 10% da população brasileira além de ser uma das mais 

influentes cidades do planeta. 

 

Figura 8: Região metropolitana de São Paulo 

 

Fonte: Almanaque Abril 

Disponível em:< https://almanaque.abril.com.br/mapas/Brasil> Acesso 04/12/2014 

 

No início do Sec. XIX a cidade de São Paulo não apresentava nenhum planejamento 

urbano, até mesmo a maioria das propriedades não apresentavam títulos organizados o que 

contribuía para um crescimento desorganizado da mancha urbana. As construções e vias de 

https://almanaque.abril.com.br/mapas/Brasil
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circulação cresciam desordenadamente sem preocupações ambientais ou logísticas. Os vales 

fluviais eram ocupados por vias de circulação ou por construções comerciais e residenciais.  

Com o rápido crescimento urbano registrado nesse período, reflexo da economia 

cafeeira, a cidade passou a apresentar uma maior preocupação com o zoneamento e dispersão 

dos bairros e ruas. Em 1894 foi estabelecido o Código Sanitário do Estado de São Paulo, com 

a finalidade de evitar que doenças infectocontagiosas se alastrassem pelas regiões densamente 

povoadas, com isso começou a definição de uma segregação socioespacial representada por 

bairros elitizados dotados de maior infraestrutura e construções com maior qualidade 

enquanto nas áreas mais periféricas os bairros pobres desprovidos muitas vezes do mínimo 

necessário para uma vida com dignidade. 

A primeira lei de zoneamento efetivamente só passou a vigorar a partir de 1923, 

dividindo as responsabilidades entre a prefeitura e os loteadores do espaço público, levando 

ao aumento da concentração das classes mais elevadas nas regiões centrais e oeste da cidade, 

enquanto a população mais carente dividia espaço com as indústrias nas regiões mais 

afastadas e muitas vezes fora da mancha urbana. 

A partir da década de 1930 as transformações econômicas foram muito rápidas, graças 

às mudanças impostas pela crise de 1929 e os reflexos na economia brasileira, que deixa ser 

meramente agroexportadora e começa a desenvolver uma indústria de base, que daria o 

suporte para, pouco depois, o desenvolvimento industrial promovido pela política de 

substituição das importações. Nesse período inicia-se o desenvolvimento da indústria 

automobilística com a chegada da Ford.  

Para atender suas necessidades o governo começa uma ampliação das malhas 

rodoviárias e o estímulo ao transporte rodoviário. A Ford também introduziu em São Paulo os 

ônibus circulares, que na verdade eram caminhões adaptados, mas que ao contrário dos 

bondes, poderiam se deslocar por praticamente todas as ruas e alcançar facilmente as regiões 

periféricas mais afastadas, estimulando assim os grandes deslocamentos pendulares da 

população, na parte da manhã as pessoas se deslocam da periferia para o centro e após a 

jornada de trabalho, no final da tarde, se deslocam do centro para os subúrbios onde residem. 

Assim tem início o problema da logística e do excesso de pessoas se deslocando sazonalmente 

nas grandes cidades. 
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Os primeiros congestionamentos da cidade de São Paulo foram registrados no início 

do Século XX. Simultaneamente ao crescimento econômico da classe média paulistana, que 

desfrutavam dos lucros do café, crescia o desejo pelo carro, produzido no país desde 1917. As 

ruas estreitas e mal planejadas da região central começavam a dar sinais de saturação e a não 

comportar o crescente volume de veículos. Para agravar a situação a região passou por grande 

seca em 1924 o que comprometeu o abastecimento de água e a geração de energia elétrica 

para alimentar os bondes. Crescia nesse momento a necessidade de meios de transporte 

movido por fontes energéticas, na época, consideradas alternativas, se derivados de petróleo. 

A cidade também passava por uma explosão demográfica. No período entre 1910 e 

1920 a população da cidade passa de 250.000 para cerca de 500.000 habitantes. O inchaço 

populacional acarretava tantos problemas viários, como estruturais. O saneamento básico não 

era suficiente, a coleta de lixo não acontecia de forma consistente, o abastecimento de água 

não atingia a toda a população, déficit habitacional e o início de um processo de favelização, e 

o inevitável, desemprego e carência em setores sociais como saúde e educação. 

Foi durante a administração do prefeito Prestes Maia (1938-42, 1942-45 e 1961-65) 

que se iniciaram os processos de planejamento urbano e um zoneamento mais eficiente. Foi 

também nesse período que grandes obras de infraestrutura viária começaram a ser 

implementadas. Grandes avenidas foram abertas e a ideia de corredores de escoamento viário 

de ligação expressa começava a ser visto como obras fundamentais para dinamizar as relações 

socioeconômicas na grande cidade. 

Simultaneamente a esse processo o aumento no consumo gerava grandes quantidades 

de lixo e a poluição atmosférica e da água provocada pelos grandes volumes de esgoto eram 

os novos desafios que os governos iriam enfrentar e, como constatamos, muitos desses 

problemas não foram solucionados. Outro grande dilema refere-se às questões energéticas, 

tanto a eletricidade como a dependência cada vez maior do petróleo. 

O crescimento populacional na cidade era mais acelerado que o desenvolvimento de 

infraestrutura. O número de pessoas vivendo em condições precárias era alarmante e em um 

ritmo muito forte de crescimento. Esse fenômeno que ocorria também no Rio de Janeiro e 

mais tarde em outras cidades industriais do país. Até a década de 1980 o maior crescimento 

populacional ocorria em cidades que já eram consideradas grandes e a partir do início da 

década de 1990 tem início um processo de descentralização econômica e um 

redirecionamento dos investimentos econômicos, que estimulados pela guerra fiscal, passam a 
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atrair os fluxos migratórios para outras regiões do país, bem como notamos o crescimento de 

cidades consideradas de porte médio, com populações entre 200 e 500 mil habitantes. 

Muitas dessas novas cidades passam a apresentar problemas típicos das áreas 

metropolitanas, fruto também de um processo acelerado de crescimento urbano e 

populacional. Em outras cidades a observação dos problemas provocados pelo crescimento 

sem planejamento serviram de aprendizado e estão promovendo um crescimento mais 

ordenado e controlado, evitando assim que se reescreva uma história de problemas como 

aqueles observados nas grandes cidades mundiais, com mais intensidades nas metrópoles de 

países em desenvolvimento. 
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5. EM BUSCA DE CIDADES MAIS SUTENTÁVEIS 

 

Para um desenvolvimento sustentável das cidades é necessário um sério planejamento 

que envolva os aspectos locais e os regionais, considerando um processo dinâmico que 

viabilize por um lado a conservação ambiental e por outro promova a integração e a inclusão 

social dentro de uma perspectiva de crescimento da própria economia, uma vez que esse 

processo necessita de investimentos que sejam atrativos aos investidores e, simultaneamente 

garanta o respeito ao ambiente e a sociedade. 

Dessa forma para se atingir esse desenvolvimento é necessário empreender um 

processo e uma meta que, a médio e longo prazos promovam uma transformação da sociedade 

e de sua relação com o meio. Para isso se faz necessária uma compreensão das ações, suas 

fundamentações e as possíveis consequências, sempre considerando que essas ações 

promovam uma integração dos diversos agentes constituintes do ambiente em questão. 

Esse processo contínuo de desenvolvimento deve ser embasado em etapas sequenciais 

que permitam a partir do conhecimento da realidade, tomar decisões, acompanhamento, 

controle e avaliação do processo, assim deve-se considerar: 

 Análise das relações urbanas 

 Análise da infraestrutura 

 Análise das cadeias produtivas 

 Análise de demanda 

A partir dessas considerações torna-se possível estabelecer um conjunto de ações que 

transforme o planejamento em uma cadeia de produção e de transformação do meio. Desde 

um simples processo de aumento da cadeia produtiva até transformações socioeconômicas 

envolvendo estrutura fundiária, ocupação do solo, bem como um incremento do mercado 

imobiliário. Para isso, em primeiro lugar se faz necessário um estudo da legislação vigente 

para aquela localidade, considerando os códigos municipais, estaduais e federais, tanto no 

âmbito ambiental como social, político e econômico. 

Um dos problemas mais relevantes e recorrentes na construção civil refere-se ao 

planejamento do empreendimento que, muitas vezes não é respeitado e, em outros casos é 
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inexistente. É comum que os problemas sejam solucionados na medida em que ocorram, 

desprezando qualquer planejamento prévio. O Brasil em muitos casos ainda vive em um 

processo de improvisação que pode comprometer todo o projeto e o empreendimento. Esse 

fator é o que pressiona muitas certificações ambientais ligadas à construção a analisar todo o 

processo, desde o projeto até a gestão do empreendimento. Para a certificação LEED, por 

exemplo, os empreendimentos com as pontuações mais elevadas foram avaliados desde a 

concepção do projeto até o final da execução, quanto menos improvisos, melhor será a 

pontuação e mais alta a certificação.  

Criar um processo de educação ambiental é uma prática fundamental para se atingir 

um estágio mais evoluído de sustentabilidade, principalmente nas cidades. Quando se fala em 

educação ambiental, nos referimos a um processo de conscientização que se inicia com as 

crianças e jovens, passa pela sociedade e chega aos empresários e trabalhadores e, aqui de 

modo especial aos profissionais ligados direta ou indiretamente à construção civil. 

Uma sociedade consciente se faz com educação. O processo de conscientização, 

muitas vezes é mais importante que as próprias leis, uma vez que as leis podem ser burladas, 

desobedecidas e inclusive a possibilidade de subornar os órgãos de fiscalização. Mas a partir 

do momento que se sabe a importância daquela medida ou atitude e as consequências 

positivas ou negativas que determinados atos podem acarretar as leis muitas vezes tornam-se 

apenas referências que norteiam a sociedade e não normas restritivas ou punitivas que 

cerceiam os direitos ou a liberdade dos cidadãos e empresas. 

Esse pensamento deve ser prioritário não apenas com as questões ambientais, mas 

também com a responsabilidade social que as empresas e empreendimentos têm com seus 

funcionários, usuários e moradores, tanto do imóvel, como das imediações do projeto. 

A preocupação socioambiental deve priorizar um processo de reinvenção das 

metodologias e preocupações no cotidiano das empresas. Buscar tecnologias que agridam 

menos o ambiente, garantam uma melhor qualidade no local de trabalho e imediações, gerem 

menos resíduos, consumam menos água e energia e de uma forma geral, inovem o processo 

produtivo e de gestão dos empreendimentos. 

Torna-se imprescindível promover uma redefinição dos espaços públicos, sua 

funcionalidade e a relação com a mobilidade urbana que, sem sombra de dúvidas é um dos 

maiores desafios do planejamento urbano. Isso seria possível a partir de uma nova relação 
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social nos grandes centros, redistribuindo as funções urbanas e a produção econômica desses 

ambientes, evitando os grandes deslocamentos populacionais diários, promovendo processos 

de desenvolvimento social através da produção cultural e educacional de qualidade, além da 

geração de novas oportunidades de trabalho. Evidentemente há necessidade de um 

envolvimento da iniciativa privada, do poder público e da sociedade em geral. Quanto maior é 

a cidade mais difícil se torna o planejamento e a prática das medidas funcionais que 

desenvolvam possibilidades, tanto de inclusão como de desenvolvimento sustentável.  

Na atualidade todo processo de desenvolvimento urbano para municípios com 

população superior a 20 mil habitantes é norteado por estudos de zoneamento e a criação de 

planos diretores que indicam características ambientais e promovem uma distribuição de 

atividades econômicas que possibilitem um melhor desempenho das cidades o que resulta em 

uma melhor qualidade de vida para a sociedade. 

O processo de planejamento urbano deve levar em consideração que, com o 

crescimento das cidades, duas possibilidades tornam-se extremamente relevantes e 

recorrentes. Em primeiro lugar, as cidades tornam-se polos atrativos de novos investimentos e 

de pessoas, o que leva a uma preocupação cada vez maior com o planejamento e as 

possibilidades, cada vez mais significativas, de problemas socioambientais. Por outro lado, 

vemos as cidades com uma oferta crescente de serviços e produtos, tanto para a população 

local como para as pessoas que vivem em cidades próximas, criando redes de polarização 

chamadas de hierarquia urbana. 

Há algum tempo a hierarquia apresentava uma rede de subordinação bastante 

configurada onde as pequenas cidades, praticamente sem nenhuma infraestrutura, dependiam 

diretamente dos chamados centros regionais, cidades com uma melhor infraestrutura e 

capacidade de oferecer produtos e serviços que, por sua vez, estavam subordinadas às capitais 

regionais e essas às metrópoles regionais e nacionais. Faz-se necessário ressaltar que essa 

hierarquia está relacionada à capacidade de exercer polarização nas cidades próximas e não se 

relaciona necessariamente com o tamanho das cidades. 

Com desenvolvimento do processo de globalização e as transformações, 

principalmente no setor de comunicação essa lógica hierárquica fica um pouco defasada, 

especialmente com a ligação direta e interativa promovida pela comunicação, criando 

verdadeiras “infovias” interligando os diferentes pontos do país em uma única grande aldeia 

global, apresentando uma nova lógica na relação entre os lugares. 
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Figura 9: A hierarquia urbana 

 

Fonte: www.brasilescola.com.br 

Disponível em: < http://exercicios.brasilescola.com/exercicios-geografia-do-brasil/exercicios-sobre-hierarquia-

das-cidades.htm> Acesso 12/12/2014 

 

Outro aspecto importante quando se pensa em cidades sustentáveis, relaciona-se à 

capacidade de se reciclar os espaços, usar de modo racional os recursos naturais, inclusive na 

produção e consumo de energia, o destino adequado para os resíduos domésticos, comerciais 

e industriais, controle eficaz sobre os emissores de poluentes sejam sólidos, líquidos ou 

gasosos, de fontes pontuais ou difusas, sistemas viários e modelos de transporte que garantam 

uma mobilidade rápida, segura e confortável aos usuários, e fundamentalmente garanta aos 

seus cidadãos uma boa qualidade de vida. 

Como já mencionado, a preocupação com a mobilidade urbana e a própria localização 

do sítio urbano são fundamentais para desenvolver um processo de urbanização com menores 

riscos ambientais e sociais. Sabemos que muitas áreas que sofrem inundações na cidade de 

São Paulo localizam-se em áreas onde os rios foram canalizados e não apresentam 

possibilidades de escoamento ou absorção das águas pluviais. 

A mobilidade urbana é sem dúvida a grande preocupação dos gestores urbanos 

principalmente nas grandes cidades. Sabemos das grandes dificuldades de locomoção em 

cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro e o grande custo que os congestionamentos 

provocam no planejamento econômico das empresas. As medidas convencionais como 

http://www.brasilescola.com.br/
http://exercicios.brasilescola.com/exercicios-geografia-do-brasil/exercicios-sobre-hierarquia-das-cidades.htm
http://exercicios.brasilescola.com/exercicios-geografia-do-brasil/exercicios-sobre-hierarquia-das-cidades.htm
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construir mais viadutos, avenidas e medidas como rodízio de carros, corredores exclusivos 

para ônibus ou até mesmo uma ampliação das rotas e linhas de metrô e ônibus acabam se 

tornando paliativos diante da realidade das metrópoles. 

Evidentemente que entre as medidas convencionais a ampliação de linhas do metrô é a 

mais indicada para uma metrópole, principalmente pela possibilidade de trafegar 

subterraneamente, transportar um grande volume de passageiros e não emitir gases estufa por 

serem elétricos, o que também reduz o nível de ruído. A ampliação das linhas do metrô é 

extremamente cara e no caso brasileiro ocorre de forma muito lenta. A cidade não pode 

esperar, os transtornos para a sociedade são muito grandes. 

Associado a essa ampliação é necessário um planejamento urbano que envolva as 

autoridades, especialistas na área, empresários e a própria sociedade, para que juntos, 

desenvolvam uma metodologia que, a longo e médio prazos promovam uma reorientação da 

cidade. É necessário se pensar em uma nova redistribuição do espaço produtivo na cidade, 

promover o deslocamento de empresas dos mais variados ramos de atividade para regiões 

onde existem menos serviços e a oferta de empregos sejam menores. Não é possível acreditar 

e conviver com o deslocamento diário de milhares de pessoas de uma região para outra. 

 Existem algumas estratégias ligadas diretamente à construção civil que permitem uma 

melhor estruturação da cidade produzindo espaços mais eficientes. Aqui nos referimos às 

práticas arquitetônicas específicas, técnicas de engenharia eficientes e materiais que, além de 

apresentarem um processo de produção ecológico, respeitam a sociedade envolvida com sua 

obtenção e o ambiente onde serão utilizados. 

A arquitetura bioclimática é um exemplo desse processo. As construções devem 

observar aspectos naturais como localização das janelas e fachadas com especial atenção para 

o tamanho e posicionamento das vidraças para que dessa forma tenha um melhor 

aproveitamento da luz solar, sendo funcional tanto para a iluminação como para aquecimento. 

A opção por telhados verdes pode ser uma excelente alternativa para atenuar as temperaturas 

e dependendo do tamanho do telhado, servir como coletor e filtro para águas pluviais e o 

aproveitamento das lajes dos edifícios, tanto comerciais como residenciais, para espaços de 

lazer e convívio social para os moradores ou funcionários do edifício. 

Outro aspecto importante para a arquitetura bioclimática é a observação da circulação 

atmosférica e o sentido predominante dos ventos e, assim criar mecanismos de ventilação que 
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minimizem o uso de ar condicionado, criando ambientes mais arejados e naturalmente 

frescos. 

 

Figura 10: casa sustentável 

 

Fonte: material do módulo introdução ao MBA em construções sustentáveis
13

 

 

Quando observada a arquitetura bioclimática o projeto deve atender aos quesitos de 

conforto térmico, nível de ruído e iluminação além de considerar o ciclo de vida dos materiais 

e optar, sempre que possível por materiais e equipamentos produzidos na região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Material utilizado no Módulo de Introdução à construção sustentável do curso de MBA em construções 

sustentáveis – INBEC – SP Turma II 
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6. O EXEMPLO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

A busca pela eficiência deve ser uma das prioridades no planejamento de uma cidade. 

Muitos problemas urbanos são consequências de um crescimento desordenado e 

descontrolado. Os danos e prejuízos para a qualidade de vida são grandes e em alguns casos 

irreversíveis. 

 

Figura 11: Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 

 

Fonte: Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo. Disponível em: 

http://www.planejamento.sp.gov.br/index.php?id=50&idd=151#descricao (acesso em 28/02/2015) 

 

Neste capítulo tomaremos como exemplo a cidade de São José dos Campos, localizada 

na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. A cidade conta com uma 

população fixa de cerca de 630 mil habitantes, entretanto por se tratar de um importante polo 

industrial e comercial, além de possuir importantes centros educacionais tanto, em nível 

médio e pré-vestibular, como nível superior, transforma a cidade em uma área atrativa 

populacional. Também é grande o número de pessoas sem registros que habitam submoradias 

http://www.planejamento.sp.gov.br/index.php?id=50&idd=151#descricao
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em áreas de risco, na maioria das vezes, sem cadastro e até mesmo sem documentos pessoais.  

Somando-se todas essas pessoas a população total se eleva para mais de 800 mil habitantes. 

Censo de 2010 

Código do município no IBGE 354990 

Homens 308.624 

Mulheres 321.297 

População 629.921 

População urbana 615.175 

População rural 12.815 

Média de moradores por domicílio 3,32 

Taxa de crescimento anual (2000 a 2010) 1,57% 

Densidade demográfica 572,9 habitantes por km² 

Área do município em km² 1.099,61 Km² 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 (http://www.sjc.sp.gov.br/sao_jose/populacao.aspx - acesso em 

21/02/2015) 

 

Essa cidade, conhecida como Capital do Vale graças ao seu crescimento espacial, 

populacional e, principalmente oferta de serviços que proporcionaram à cidade tornar-se um 

importante centro polarizador regional estimulando também o rápido aumento no número de 

habitantes e, por outro lado, agravando alguns problemas urbanos como trataremos adiante. 

O município há muitos anos apresenta uma preocupação com questões ambientais 

especialmente relacionadas ao saneamento básico, coleta e destino de resíduos. Segundo 

dados da Prefeitura Municipal, cerca de 95% da população é atendida com coleta de lixo, 

sendo que da população urbana, aproximadamente 95% é servida com coleta seletiva de lixo. 

Apesar desse índice bastante satisfatório a utilização de ecopontos ainda é pequena, talvez 

pela qualidade na coleta do lixo, a população não sinta a necessidade de buscar esse serviço. 

O grande problema refere-se ao lixo eletrônico, pilhas e baterias além de medicamentos que 

são descartados sem os cuidados específicos, seja no lixo orgânico que se destina aos aterros, 

http://www.sjc.sp.gov.br/sao_jose/populacao.aspx
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seja no lixo seco, que será encaminhado para reciclagem. São José dos campos também 

apresenta um elevado percentual de tratamento de esgoto doméstico, chegando a praticamente 

90% do total produzido.  

Saneamento ambiental 

Coleta seletiva (população atendida) - (Urbam - 1º sem/2011) 95% 

Coleta de lixo (núcleo urbano) - (Urbam - 1º sem/2011) 95% 

Coleta nos ecopontos 5% 

Total de resíduos sólidos recebidos - (Urbam - 1º sem/2011) 686,5 toneladas/dia 

Material reciclável recebido - (Urbam - 1º sem/2011) 46 toneladas/dia 

Resíduos hospitalares recebidos - (Urbam - 1º sem/2011) 3 toneladas/dia 

Ligações de água (domiciliar, comercial e pública) - (Sabesp - 

outubro/2011) 
188.530 

Ligações residenciais de esgoto (domiciliar, comercial e pública) 170.061 

Tratamento de esgoto sanitário - (Sabesp - outubro/2011) 88% 

Fontes: Urbam e Sabesp Disponível em: (http://www.sjc.sp.gov.br/sao_jose/dados_da_cidade.aspx - acesso em 

21/02/2015) 

 

A prefeitura vem substituindo todo o calçamento da cidade por materiais recicláveis e 

implantando lâmpadas mais eficientes como as de LED. Essas substituições são graduais e 

realizadas na medida em que a manutenção urbana se depara com a necessidade de troca. 

Esses são alguns exemplos simples da preocupação existente na cidade com as questões 

ambientais. 

 

 

 

 

 

http://www.sjc.sp.gov.br/sao_jose/dados_da_cidade.aspx%20-%20acesso%20em%2021/02/2015
http://www.sjc.sp.gov.br/sao_jose/dados_da_cidade.aspx%20-%20acesso%20em%2021/02/2015
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Foto 3: Novo calçamento das ruas. 

 

Fonte: Autor 

 

Mas nem tudo é perfeição na cidade. Existem diversos problemas decorrentes de 

falhas no planejamento e em estratégias na orientação do crescimento urbano. 

Sem dúvidas um dos setores que mais sofre é o da mobilidade urbana. O transporte 

público é limitado apenas ao sistema de ônibus e vans, apresentando poucas opções de rotas e 

conexões bastante demoradas. No início de 2014 a prefeitura municipal implantou o sistema 

de corredores exclusivos para ônibus na região central da cidade. Uma medida paliativa, pois 

o modelo apresenta diversas falhas no roteiro, dificultando a conversão de carros em algumas 

ruas perpendiculares aos corredores, além de pouco contribuir para minimizar o impacto 

causado pelo grande volume de carros. A cidade conta com uma frota gigante de veículos, 

cerca de 400 mil automóveis particulares. 

O grande número de carros gera congestionamentos em algumas vias nos horários de 

maior movimento, principalmente nas imediações de escolas. Em uma única região do centro 

da cidade, existe 5 escolas de grande porte e pelo menos mais uma dezena de escolas 

pequenas e cursos de idiomas, que apresentam entrada e saída de alunos praticamente nos 
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mesmos horários, gerando um travamento das vias que convergem, praticamente todas, para o 

mesmo ponto. 

Seria fundamental um estudo por parte da prefeitura para orientar o trânsito por vias 

alternativas e também um acordo com os estabelecimentos de ensino para planejar uma escala 

de horários para o início e término das aulas, diminuindo assim o fluxo de veículos nos 

horários de pico. Além dessas medidas é evidente que o estímulo ao uso de transportes 

coletivos, seja ônibus circular ou o transporte escolar, contribuiria para mitigar o impacto 

produzido pelos carros particulares.  

A prefeitura vem estimulando o uso de bicicletas, ampliando as ciclovias e ciclofaixas. 

Atualmente o município conta com 68,3 km de ciclovias (em 2014 foram construídos cerca de 

4 km em diferentes regiões), entretanto ainda existe uma resistência ao uso deste meio de 

transporte tanto por razões culturais e falta de hábito, como pelo fato da população não se 

sentir segura, seja pela violência que intimida os usuários, seja pelo trânsito que não respeita o 

ciclista. Em alguns trechos existem cruzamentos com ruas e avenidas mal sinalizados e até 

pontos de ônibus na ciclovia, além de se localizarem em avenidas estreitas.  

Tal problema pode ser observado na foto 4, que apresenta um ponto de ônibus 

coincidindo com a ciclovia e um pouco mais adiante um automóvel estacionado na mesma. 

Evidentemente que a falta de fiscalização associada ao desrespeito ao próximo e a legislação 

contribuem para esse tipo de situação, infelizmente muito recorrente. 

A falta de respeito não se restringe apenas às ciclovias. É frequente a ocorrência de 

estacionamentos em fila dupla, sobre as calçadas, faixas de pedestres e em vagas especiais, 

além de não se respeitar pedestres e a sinalização de trânsito. 
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                    Foto 4: carro estacionado na ciclofaixa 

 

Fonte: autor 

 

Existe uma grande ciclofaixa reversível aos domingos, que liga a zona norte da cidade 

à região central, utilizada basicamente para fins de lazer e recreação. Muito mal utilizada pois 

apenas uma pequena parcela da população tem o hábito de andar de bicicleta, mesmo nos 

finais de semana. 
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Foto 5: Ciclofaixa reversível na região central da cidade 

 

Fonte: autor 

 

Outro problema relativo ao maior uso de bicicletas é relacionado com a falta de 

estrutura nos ambientes de destino dos usuários, ou seja, os estabelecimentos comerciais, 

escritórios, bancos e indústrias não apresentam locais adequados e seguros para se estacionar 

as bicicletas, não possuem vestiários apropriados para os funcionários que optarem por esse 

meio de transporte. A preocupação com esse tipo de infraestrutura é tão grande que algumas 

certificações ambientais, como o LEED por exemplo, levam em consideração a existência 

desses recursos nas edificações. 

Os investimentos públicos ainda são pequenos no setor, e da iniciativa privada 

menores ainda, o que demonstra um problema cultural, que não é apenas na cidade. O 

Conceito de ciclovias e do uso de bicicletas como meio de transporte ainda é relativamente 

novo e precisa ser melhor trabalhado, tanto por parte dos empresários como pelo poder 

público, para que o cidadão sinta-se estimulado à prática do ciclismo, como lazer ou como 

meio de transporte. 
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Figura12: Divisão regional da cidade 

 

 

Fonte: IBGE e estimativas – disponível em  (http://www.sjc.sp.gov.br/sao_jose/dados_da_cidade.aspx - acesso 

em 21/02/2015) 

 

http://www.sjc.sp.gov.br/sao_jose/dados_da_cidade.aspx%20-%20acesso%20em%2021/02/2015
http://www.sjc.sp.gov.br/sao_jose/dados_da_cidade.aspx%20-%20acesso%20em%2021/02/2015
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Algumas regiões da cidade cresceram de forma vertiginosa nas últimas duas décadas e 

apresentam sérios problemas de mobilidade como a Zona norte onde residem mais de 60 mil 

habitantes e conta com apenas uma via de entrada e uma de saída. Por essa região também se 

tem acesso ao distrito de São Francisco Xavier, ao município de Monteiro Lobato e ao Sul do 

Estado de Minas Gerais, bem como a uma extensa faixa da zona rural do munícipio, inclusive 

com sítios de lazer, o que eleva o fluxo de carros por essas vias nos finais de semana. 

Em caso de acidentes nessas vias a região fica isolada ou se utiliza o sistema de faixa 

reversível, acarretando reflexos em toda a região central. Infelizmente o número de acidentes, 

inclusive com vítimas é elevado para o tamanho da cidade, da mesma forma que o número de 

automóveis é muito elevado se comparado ao número de habitantes, cerca de um carro para 

cada 2 habitantes, conforme figura 13. 

 

Figura13: Relatório de acidentes de trânsito nas vias urbanas de São José dos Campos 

 

Fonte: Secretaria de Transportes. Disponível em www.sjc.sp.gov.br/secretarias/transportes (acesso em 

26/02/2015) 

 

 São José dos Campos ocupa uma posição estratégica no Vale do Paraíba. A cidade 

está localizada o eixo São Paulo – Rio de Janeiro e em importante entroncamento rodoviário, 

interligando a Rodovia Presidente Dutra, Rodovia Carvalho Pinto, Rodovia dos Tamoios, que 

http://www.sjc.sp.gov.br/secretarias/transportes


61 
 

liga São José dos Campos ao Litoral Norte Paulista, além da Rodovia SP 50, que liga a cidade 

a Campos do Jordão e dá acesso ao Sul de Minas Gerais. 

Em função da disposição da cidade, cortada pela Rodovia Presidente Dutra e pela 

proximidade com São Paulo, essa rodovia acaba funcionando como uma avenida 

extremamente movimentada e, apesar da duplicação da via em boa parte do trecho urbano, os 

congestionamentos são inevitáveis. Outro fenômeno que se verifica é o intenso tráfego de 

caminhões que utilizam esse eixo e também acessam a Rodovia dos Tamoios em direção ao 

Porto de São Sebastião. 

Graças ao modelo capitalista e o atual estágio de desenvolvimento da economia 

globalizante que o país está inserido, verifica-se um grande contingente de migrantes que 

chegam ao município, seja para estudar ou trabalhar e também que saem de São José dos 

Campos diariamente com destino principalmente a São Paulo, gerando um processo 

denominado migração pendular, onde as pessoas vão na parte da manhã e retornam  no final 

do dia. Além do fluxo realizado por carros particulares e as linhas convencionais de ônibus, 

existe um grande número de “fretados” que tanto levam como trazem um elevado número de 

pessoas diariamente. 

 

Foto 6: Trecho urbano da Rodovia Presidente Dutra em São José dos Campos 

 

Fonte: autor 



62 
 

A cidade passou por um crescimento urbano acentuado nos últimos anos, sendo 

inclusive apontado um verdadeiro “boom imobiliário”. O rápido crescimento muitas vezes se 

materializa na saturação do espaço público, seja na mobilidade, seja infraestrutura e lazer. 

Assim a atual Lei de Zoneamento tenta estancar e organizar o crescimento da construção civil 

na cidade, limitando o número de pavimentos em boa parte do município e inclusive 

proibindo a verticalização em algumas regiões, conforme as zonas estabelecidas no Artigo 

127 da referida lei. O fato é que a expansão da construção civil na cidade contribuiu para o 

crescimento de problemas sociais e ambientais.  

Um dos casos mais icônicos é a verticalização de uma região chamada Jardim 

Aquários, um bairro relativamente novo, que teve o início de sua expansão há cerca de 20 

anos. Até então a região era ocupada por áreas agrícolas e funcionava como um grande 

corredor de ligação da região central com a Rodovia Presidente Dutra e parte da Zona Oeste 

da cidade. 

A região do Jardim Aquários está localizada em um espigão e passou por um processo 

especulativo, tornando-se uma das regiões mais procuradas por uma nova classe média/alta 

que rapidamente tomava corpo na cidade, principalmente em função das transformações 

econômicas verificadas no país nos últimos anos. A grande procura por imóveis nessa região 

promoveu uma explosão imobiliária e populacional, produzindo um rápido processo de 

verticalização e supervalorização dos imóveis, criando a ideia de “status social” morar no 

bairro. 

Hoje o bairro se transformou em uma verdadeira “selva de pedras”, com péssima 

circulação de ventos e em alguns pontos no interior do bairro verifica-se carência de luz solar 

direta, formando áreas de sombras praticamente permanentes, além de prejudicar a circulação 

dos ventos em direção às partes mais baixas. Foto a seguir apresenta o verdadeiro paredão 

formado pelos edifícios no Jardim Aquários. 
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Foto7: vista panorâmica do Jardim Aquários em São José dos Campos 

 

Fonte: www.sjc.gov.sp/secretarias/transportes (acesso em 26/02/2015) 

 

A especulação imobiliária e a supervalorização do espaço chegou a elevar o preço do 

metro quadrado a valores abusivos. Em algumas áreas da região central projetos de salas 

comerciais com cerca de 35 m
2 

chegaram a apresentar valores superiores a R$ 5000,00 o m
2
. 

Até mesmo condomínios de alto padrão tornaram-se verdadeiros amontoados de casas, 

praticamente sem áreas externas nos imóveis, que perdem a privacidade e em alguns casos até 

o conforto, o que redunda em perda de qualidade de vida. 

 

Figura 14: Viabilidade Econômica 

 

Fonte: Disponível no material utilizado no módulo Ordenação e Controle do Uso do Solo – Prof. Tomaz 

Assumpção nos dias 22, 23 e 24 de junho de 2012. MBA Construções Sustentáveis Turma II – SP 

http://www.sjc.gov.sp/secretarias/transportes


64 
 

   Em São José dos Campos verificou-se um grande crescimento no volume de resíduos 

oriundos da construção civil. Segundo o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo 

(SEESP) o crescimento do setor de construção civil em São José dos Campos foi 1,5 vez 

maior que a média nacional. 

Dentro de um processo de planejamento urbano é imprescindível a observação e o 

cuidado com valores tanto sociais como econômicos e ambientais. Para que um projeto 

alcance o sucesso, além de sua localização apresentar uma boa acessibilidade e respeitar as 

leis ambientais e do zoneamento municipal é preciso se observar condicionantes que garantam 

uma boa iluminação e ventilação naturais, áreas de absorção de águas pluviais e, até mesmo 

capitação e armazenamento dessas águas para uso doméstico e, evidentemente, um preço 

justo.  

Os impactos que a expansão urbana traz, também devem ser observados e, na medida 

do possível mitigados.  O consumo de água e energia é sem dúvida um dos principais pontos 

de preocupação. Para se garantir as melhores alternativas deve-se observar a localização 

geográfica e sua capacidade de captação de luz solar e águas pluviais, adequar equipamentos e 

projetos aos condicionantes naturais. No caso de novos projetos torna-se mais fácil a 

implantação de água de reuso.  

Como mencionado anteriormente a busca por qualidade ambiental está 

intrinsecamente relacionada aos conceitos modernos de qualidade de vida e de valoração 

econômica dos empreendimentos imobiliários. Certificações ambientais como os selos LEED, 

Aqua e procel estão se tornando cada vez mais comuns e indispensáveis. Tanto em novos 

projetos como em edifícios já existentes. A adequação aos parâmetros ambientais e a busca 

pela sustentabilidade estão inerentes à concepção de modernidade arquitetônica e de 

engenharia. 

Em São José dos Campos pode ser citado como exemplo a expansão do Colinas 

Shopping, com pré-aprovação do certificado LEED Silver. O shopping vem desenvolvendo o 

projeto desde 2012 e planeja aplicação de mais de R$ 400 milhões com ampliação da área 

comercial, uma torre de 25 andares com salas comerciais, pavimentos corporativos com salas 

para reuniões e espaços para convenções. Em uma segunda torre, a construção de um hotel 

com padrão internacional. 
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Foto 8: Expansão do Colinas Shopping 

 

http://www.colinasshopping.com.br/expansao/ (acesso em 28/02/2015) 

  

Na média brasileira, cerca de 60% dos resíduos sólidos são originários da construção 

civil, sendo classificados em sua maioria como resíduos classe II-B
14

, portanto inertes, ou 

seja, não alteram a potabilidade da água quando solubilizados. 

 

Figura 15: Composição dos resíduos sólidos urbanos 

 

Fonte: Disponível no material utilizado no módulo Gestão de Resíduos e Reciclagem prof. Elcio Careli 

nos dias 17, 18 e 19 de agosto – MBA Construções Sustentáveis Turma II – SP 

                                                           
14

 NBR 10004:2004 

http://www.colinasshopping.com.br/expansao/
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Segundo a Resolução CONAMA 307/2004, define-se como resíduo de construção 

civil 

 “provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de 

obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da 

escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto 

em geral, solos, rochas, metais, resinas colas, tintas, madeiras e 

compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, 

vidro, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc, comumente chamados 

de entulho de obras, caliça ou metralha. ”  

A resolução ainda classifica os resíduos da seguinte forma: 

 Classe A: Concreto, alvenaria, argamassa, solos reutilizados ou reciclados na 

forma de agregados ou dispostos em aterros de resíduos de construção civil. 

 Classe B: Plásticos, papéis, metais, madeira e gesso reutilizados ou 

encaminhados armazenamento temporário. 

 Classe C: Resíduos sem tecnologia de recuperação, destinados conforme 

norma técnica específica. 

 Classe D: Perigosos – Tintas, solventes, resíduos de instalações radiológicas, 

industriais, amianto destinados conforme norma técnica específica. 

Também é determinado pela Resolução que os municípios criem um Plano Integrado 

de Gerenciamento e em parceria com os geradores dos resíduos criem condições de gestão e 

destino dos resíduos de forma adequada, além de promoverem mecanismos para a redução, 

reutilização e reciclagem de materiais originados na construção civil, sendo que a prioridade é 

para a não geração de resíduos e secundariamente a redução, reutilização, reciclagem e 

destinação do volume de resíduos. Em São José dos Campos a Lei Municipal 7146/06, em 

concordância com a Resolução CONAMA 307/02 estabelece a responsabilidade da coleta, 

transporte e destino dos resíduos aos geradores e responsáveis pelo transporte dos mesmos. 

Mesmo o município de São José dos Campos apresentando uma boa situação na coleta 

de lixo, ainda apresenta um grande desafio na coleta e destino adequado dos resíduos de 

construção e demolição (RCD), que como sabemos compõe a maior parte dos resíduos sólidos 

urbanos.  

Outro exemplo bastante significativo do uso sustentável do espaço público é a criação 

de áreas de lazer e convívio em locais que há pouco estavam condenados. É o caso do Parque 

Vicentina Aranha localizado na região central da cidade em uma área de 84.500 m
2
 e mais de 
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11000 m
2 

de área construída. Desde 2007 o parque é utilizado para prática esportiva e 

recreativa, com grande destaque para as caminhadas realizadas em um bosque com mais de 

43.000 m
2
 onde se encontram espécies nativas da Mata Atlântica. O complexo é considerado 

uma das mais importantes construções do período Sanatorial da América Latina, e 

considerado Bem Cultural do Município, tombado pela Lei Municipal n
o
 4928/96 e como 

setor de preservação pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 

Artístico e Turístico do Estado de São Paulo – CONDEPHAAT, através da resolução SC – 44 

de 25 de Julho de 2001. 

O Sanatório Vicentina Aranha foi inaugurado em 1924 para o tratamento da 

tuberculose e em 1980, por decisão da Santa Casa, gestora do sanatório na época, foi 

transformado em uma casa de repouso para idosos e hospital geriátrico até 2003, quando teve 

as atividades encerradas, mantendo-se fechado até 2007. As estruturas físicas encontram-se 

parcialmente abertas ao público, pois o estado de conservação é bastante precário e alguns 

pavilhões necessitaram de escoras internas para reduzir o risco de desabamento. 

Gradativamente a prefeitura vem restaurando e devolvendo o complexo para o uso da 

população.  

 

Foto 9: Prática de caminhada no Parque 

 

   Fonte: autor 



68 
 

Em alguns desses pavilhões existem oficinas de artesanato e bibliotecas com pontos de 

trocas de livros e revistas. Nesses ambientes acontecem atividades para adultos e crianças, 

desde rodas de leitura, peças teatrais, palestras e espetáculos musicais, atividades que também 

ocorrem ao ar livre. 

 

Foto 10: Uma das áreas de lazer no Parque 

 

Fonte: autor 
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7. CONCLUSÃO 

 

O processo de crescimento urbano que nos países emergentes, na maioria das vezes, 

ocorre de forma descontrolada e desordenada gera impactos socioambientais complexos, 

comprometendo o ambiente urbano e esgotando os recursos naturais o que redunda em uma 

redução da qualidade de vida. 

O inchaço urbano é responsável por mudanças comportamentais e nos hábitos de 

consumo da população. Nas cidades se consome mais e com mais frequência, inclusive por 

impulsos que acarretam em exageros e desperdícios, assim o consumismo aumenta a demanda 

por energia e água além de elevar o volume de lixo. 

O processo de urbanização também é responsável por mudanças ambientais uma vez 

que altera não apenas a paisagem, mas o próprio meio físico das cidades. A 

impermeabilização e redução da quantidade de árvores nas cidades contribuem para 

problemas ambientais como o aumento das inundações, a formação das ilhas de calor e 

processos como as inversões térmicas que contribuem para o acúmulo de poluentes na 

atmosfera, que colaboram para a ocorrência mais frequente de doenças respiratórias. 

Os problemas relacionados à mobilidade urbana também se agravam e geram muita 

preocupação às autoridades e a sociedade, não apenas pelos incômodos gerados pelo trânsito 

engarrafado, mas também pelas perdas econômicas geradas pelo tempo perdido no trânsito. 

Estratégias de planejamento são fundamentais para que a cidade não pare. Desde medidas, 

que em alguns casos, podem ser consideradas paliativas como o rodízio de carros ou o 

estabelecimento de corredores exclusivos para ônibus, até medidas de planejamento que 

envolva os diversos atores sociais como governo, empresários e sociedade no sentido de uma 

reorientação dos setores produtivos pelas diversas regiões da cidade e alterações nos horários 

de entrada e saída dos funcionários evitando assim os deslocamentos diários de milhares de 

pessoas, bem como dos chamados horários de pico, que normalmente aumentam os 

congestionamentos e saturam os meios de transporte coletivo. 

Através do planejamento e da execução de projetos mais responsáveis é possível 

viabilizar um mundo onde as questões ambientais contribuam de forma positiva e a 

sustentabilidade não seja tratada como uma simples moda. A responsabilidade socioambiental 

deve estar presente em todas as etapas e ser assumida por todas as camadas da sociedade.  
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Em regiões metropolitanas ou mesmo nas áreas urbanas em crescimento, o 

planejamento e o estudo das estruturas socioeconômicas são fundamentais para que não 

ocorram impactos violentos e não comprometam a qualidade de vida.  

A criação de áreas comunitárias para a prática de lazer e esportes, um melhor 

planejamento das vias de circulação e um melhor aproveitamento do espaço urbano, com 

geração de empregos nas diversas regiões da cidade, são elementos que contribuirão para o 

desenvolvimento de uma cidade mais eficiente com uma melhor qualidade de vida. 

Todo o processo de transformação gera desconfiança. O medo do novo, do diferente 

está sempre presente na sociedade. Para minimizar esse problema um projeto educacional 

abrangente e dinâmico, focando temas ambientais e sociais como educação no trânsito, 

atitudes cotidianas e suas consequências, bem como a responsabilidade socioambiental dos 

empresários e dos governantes deve ser implantado tanto para crianças como para adultos. 

Uma atenção especial para a construção civil. O desenvolvimento de tecnologias e a 

opção por materiais menos agressivos e renováveis contribuem para um melhor desempenho 

do setor, que é o maior consumidor de energia e gerador de resíduos. A observação das leis 

ambientais e do zoneamento municipal são determinantes para um crescimento mais 

ordenado. Os projetos precisam observar as características naturais do local, bem como a 

acessibilidade, capacidade de coleta de esgoto e lixo e abastecimento de água.  

Conclui-se que a busca pela sustentabilidade não é uma utopia nem uma moda 

passageira, é uma necessidade cada vez mais presente na realidade humana e para isso torna-

se imprescindível o desenvolvimento de uma consciência da sociedade capaz de superar os 

desafios do progresso e implementar um modelo de urbanização planejada e com uma 

construção civil eficaz, para que dessa forma exerçam suas funções relevantes na proposta de 

se encontrar mecanismos ecologicamente corretos, socialmente coerentes e economicamente 

viáveis. 
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