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RESUMO
O presente trabalho faz uma abordagem sobre o tema de desenvolvimento urbano sustentável, discutindo um conceito
sócio político para o desenvolvimento, mostrando como as políticas públicas discutem e planejam os espaços urbanos.
Demonstra  como os  investimentos  em infraestrutura  alinhada  com a  promoção  de  bens  e  serviços  locais  podem
influenciar o desenvolvimento comercial e social. O artigo trata das diferenças entre o desenvolvimento sustentável em
relação à eficiência urbana e, promove uma discussão onde, o alinhamento destas duas vertentes possa produzir uma
sistemática para que a cidade se torne Eco-Eficiente e, passe a utilizar um Plano Diretor Verde (PDV) como base no
planejamento das ocupações espaciais do solo, sem causar grandes impactos no ambiente natural. O principal objetivo
deste trabalho é promover uma reflexão das ações antrópicas no ambiente e, como o uso inadequado do solo pode
trazer  problemas irreparáveis  frustrando o conceito  de sustentabilidade,  tornando a cidade  incapaz de promover  a
evolução social  aparelhada ao conceito  de eco-cientização política.  Conclui-se que políticas públicas discutidas em
conjunto com os agentes urbanos trazem grandes benefícios para promoção da conscientização social e, que as ações
do passado podem contribuir para atitudes presentes buscando melhorias para as atividades futuras. 
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1 INTRODUÇÃO

O termo desenvolvimento sustentável  criado em 1987,  definido no relatório  Nosso Futuro
Comum da “BrundtlandCommision” (Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento),
buscou  esclarecer  o  conceito  de  desenvolvimento  sustentável  das  ações  antrópicas  no  meio
ambiente,  essas  ações  deve  ser  responsável  sem  degradar  o  meio  natural,  buscando  um
“desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das
futuras  gerações  de  satisfazer  as  suas  próprias  necessidades”  (Brundtland,  1999).  O
desenvolvimento urbano passa a ser caracterizado como sustentável se no âmbito do planejamento
há previsões de redução de impactos negativos, passando a ter uma ação pró ativa em resposta da
alteração ambiental (Marshall, 1992). 

O  capitulo  7  da  agenda  21  enfoca  a  gestão  e  o  planejamento  sustentável  para  o
assentamento humano e, segundo Farina (2006) o homem apropria-se da natureza e a modifica
para  sua  reprodução,  ele  integra-se  ao  ambiente  alterando  sua  forma  para  adapta-la  a  suas
necessidades, o mesmo autor descreve a falta de harmonia das ações antrópicas ao meio natural,
criando uma situação de conflito principalmente para a urbanização e industrialização. 

Um dos instrumentos para direcionar o uso e ocupação do solo é o Plano Diretor adotado
pelos  municípios,  esse  mecanismo  determina  diretrizes  que  são  utilizadas  no  processo  de
urbanização, desenvolvimento econômico, social, mobilidade e ambiental. A disponibilidade de solo
urbano, que por um lado promove o desenvolvimento habitacional, por outro impacta a mobilidade
interna pelo uso indevido do solo (Caravantes,  2013).  Neste contexto entende-se que, gestores
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municipais  que  não  enfocam  o  planejamento  sustentável  para  desenvolvimento  de  suas  áreas
urbanas, destroem o conceito dos três pilares da sustentabilidade, a saber, ambiental, econômico e
social. 

A habitação é um instrumento de grande equilíbrio social, é o refugio familiar, o espaço que o
cidadão pode acomodar e proteger sua família, proporcionando conforto e segurança (Florin, 2005).
Neste contexto o desenvolvimento social é importante para que a cidade evolua de forma a atender
sua população não só com moradias, mas também com uma qualidade de atendimento público que
supra a necessidade da expansão urbana em seu território.

Para que uma cidade alcance a eco-eficiência, os agentes urbanos precisam primeiro atingir o
máximo de sua eficiência no desenvolvimento sustentável deixando a idéia de uma gestão focada
unicamente na arrecadação com tributos municipais, passando a utilizar métodos da ocupação do
solo  ordenada  ou  sustentável.  A  metodologia  para  se  analisar  uma  eco-efiência  pode  ser
considerados como, uma técnica de gestão que visa avaliar o desempenho ambiental de produtos,
serviços e processos para integrar a avaliação econômica (Dmitrijevas, 2010).

A falta de planejamento com foco na sustentabilidade e na eficiência urbana cria modelos de
ocupação  urbana  desnivelada.  É  comum  na  maioria  das  cidades  existirem  um  modelo  de
investimento centralizado contemplando apenas uma parcela da sociedade, permitindo que bairros
da periferia se transformem em modelos degradantes de vivência e harmonia entre as edificações,
ambiente  verde  e  seres  humanos.  (Caravantes,  2013)  reitera  que  as  periferias  urbanas
constantemente  são  desatendidas  em  alguns  modelos  de  políticas  públicas  e  que  o  uso
desordenado do solo motiva o surgimento de novas pesquisas sobre os impactos das alterações do
meio natural através da ação antrópica. A periferia urbana é uma área de transição entre a cidade e
o meio rural, sendo nessa zona a maior troca de energia e matéria que impactam significadamente o
uso de ocupação do solo (Caravantes, 2013).

Na sequência do trabalho, tópicos relevantes sobre o desempenho da gestão pública e sua
eficiência  nas  tomadas  de  decisão  sobre  a  ocupação  do  solo  e  sobre  a  expansão  dos
assentamentos ficará mais evidenciada nos contextos a serem abordados.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para  o  desenvolvimento  deste  trabalho,  foi  realizada  uma  revisão  bibliográfica  em  sites
científicos como Scielo e Periódicos da Capes que abordam temas relacionados ao projeto. Quanto
à natureza, é caracterizado como aplicada, pois o as discussões são aplicáveis na prática. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O trabalho identificou que gestores públicos  anseiam meios de desenvolvimento de suas
cidades  em curto  prazo  e,  criam políticas  públicas  de  incentivo  à  instalação  industrial  focando
sempre na geração de emprego,  renda e aquecimento da economia,  sem se preocupar  com o
impacto que a referida instalação poderá causar a mobilidade e ao ambiente, tendem a comprometer
a eficiência urbana. É preciso que façam investigações prévias do passivo ambiental do terreno,
analisando  toda  a  estrutura  e  como  poderão  ser  mitigados  os  impactos  causados  pelo  novo
assentamento (Florim, 2005). 

Toda ocupação do solo tem que ser discutida e planejada, Os gestores tem que, durante o
processo de tomada de decisão, incluir em seu planejamento urbano, um modelo que permita a
cidade se tornar sustentável. Buscar no meio urbano um mecanismo onde a eficiência urbana seja
visível e ramificada em todas as suas vertentes, possibilitando uma harmonia entre a urbanização, o
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ambiente  verde e  a antropia.  Segundo (Florim,  2005),  há  uma carência de literatura  acerca da
aplicação dos conceitos da sustentabilidade em políticas habitacionais, levando em consideração
todas as fases de um empreendimento. 

Políticas públicas que adotam um plano diretor capaz de fundir desenvolvimento urbano com
eficiência, buscando em sua essência uma sintonia com o ambiente modificado sem causar grandes
impactos, tende a desenvolver-se para eco-eficiência urbana. A eco-eficiência urbana é um modelo
de gestão pública que vislumbra o ambiente verde dentro do plano diretor, tornando o ambiente
natural  o  principal  catalizador  do  desenvolvimento.  A  busca  da  eco-eficiência  é  utilizar  uma
ferramenta estratégica para a competitividade, é uma adequação das atividades antrópicas no meio
ambiente, onde o cuidado ambiental e a adequação à legislação vigente, permite métodos e técnicas
de produção mais limpa para se obter um melhor padrão de desenvolvimento (Durante, Et al , 2014).
Os mesmos autores atestam que:

“A  Eco-Eficiência  é  alcançada  mediante  o  fornecimento  de  bens  e  serviços,  a  preços
competitivos,  que  satisfaçam  as  necessidades  humanas  e  tragam  qualidade  de  vida,
promovendo  ao  mesmo  tempo  uma  redução  progressiva  dos  impactos  ambientais  e  da
intensidade do consumo de recursos ao longo do seu ciclo de vida a um nível  no mínimo
equivalente à capacidade de suporte estimada da Terra”. (Durante, et al, 2014)

Envolver  a  população em geral  nas discussões e  decisões de políticas  públicas  sobre  o
desenvolvimento  urbano  é  fundamental  para  chegarem ao  consenso  de  evoluir  sem degradar.
Segundo  (Albano,  1999)  “No  processo  de  redemocratização  do  país,  a  participação  social  é  a
palavra  de  ordem e,  neste  sentido,  planos  diretores  excessivamente  normativos  passam a  ser
incompatíveis  com  a  idéia  de  participação”.  Os  principais  agentes  das  periferias  tem  que  ser
participativo nas discussões para que nenhuma lacuna seja aberta no desenvolvimento da proposta
de um Plano Diretor Verde (PDM). 

A competência municipal em diagnosticar problemas da urbanização tem que passar por um
processo conceitual para não só diagnosticar, mas propor ações para a eficácia do modelo (Villaça,
2005). Aspectos sociais ou econômicos dificilmente se encaixariam na natureza de um Plano Diretor
Integrado  se  ele  não  estiver  comtemplando  meios  de  reduzir  os  possíveis  impactos  durante  o
processo de desenvolvimento urbano. 

A proposta de um PDV está enraizada na postura pública de ação enérgica em relação às
áreas verdes da cidade, buscando um mecanismo próprio de gestão e aplicação do PDV, Ferreira
diz que as diretrizes de ordenação do território municipal, deveria ser promovida “a recuperação
paisagística de áreas públicas, privilegiando sua utilização para uso coletivo” (Franca, 2014), o PDV
deve contemplar programas para preservar áreas de várzeas, florestas remanescentes das cidades,
proteção  e  controle  de  fundos  de  vales,  recuperação  paisagística  dos  centros  urbanos,
responsabilização dos órgãos públicos nas áreas comuns da periferia para melhorar a mobilidade,
além de controlar a urbanização territorial para evitar plantio clandestino de árvores que danificam
passeios  públicos,  remoção de árvores  sem prévia  autorização,  permeabilização superficial  que
provocam enchentes e toda as ações em desacordo com a proposta fundamental do PDV. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se  que  a  administração  pública  tem  os  mecanismos  necessários  para  tornar  o
processo de expansão urbana mais sustentável através da implantação da proposta de um Plano
Diretor  Verde (PDV)  nas  diretrizes  de  urbanização territorial.  Através  do  conceito  do  PDV uma
cidade eficiente pode evoluir para uma cidade eco-eficiente se houver a participação de todos os
indivíduos que compõem os espaços urbanos, promovendo a oferta de bens, processos e serviços
ecologicamente  corretos  no  sentido  de  utilizar  matérias  primas  renováveis,  minimizar  o  uso  de
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energia, evitar degradação do meio ambiente, utilizar métodos de tomadas de decisão planejadas
buscando sempre a harmônica e a iteração entre a urbanização, o meio natural e antropologia. 

A  participação  da  população  e  de  seus  representantes  políticos  é  fundamental  para
elaboração de um PDV adequando-o a cidade de forma a atender os anseios de todos. Conclui-se
também  que  Políticas  Públicas  de  recuperação  de  áreas  verdes  nos  grandes  centros  e  a
responsabilização dos órgãos públicos no manejo das periferias urbanas são imperativas para que a
cidade chegue a um patamar de eco-eficiência Urbana.
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