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RESUMO 

Atualmente, o aumento da população nas cidades é motivo de debate em todo o mundo, pois o rápido 
crescimento em áreas urbanas vem causando danos irreparáveis ao meio ambiente. Dessa forma, fazer o 
planejamento desses espaços é primordial para garantir recursos para as futuras gerações, e também garantir 
a qualidade de vida da população presente e o bem estar dos seus moradores. O crescimento racional e 
organizado possibilita a utilização mais consciente dos recursos naturais e pode criar estratégias para gestão 
de uma cidade mais inteligente. Dado este fato, nos últimos anos, temas como sustentabilidade urbana e 
indicadores de sustentabilidade têm sido estudados e desenvolvidos na perspectiva de encontrar políticas 
eficazes ao nível do planejamento urbano e suas estratégias. Desta forma a presente pesquisa tem por 
objetivo geral apresentar a importância da utilização dos conceitos das cidades sustentáveis como forma de 
redução dos impactos ambientais causados ao meio ambiente no decorrer da história da humanidade. Para 
alcançar tal objetivo foi realizado uma pesquisa descritiva, de caráter exploratório. Assim espera contribuir 
com estratégias que melhorem a eficiência das cidades, pois a prática da sustentabilidade urbana gera a 
melhoria desse atributo e redução dos riscos ambientais. Com a conclusão deste trabalho, tem-se por 
finalidade expor os problemas que surgiram no perímetro urbano, como forma de análise para buscar 
alternativas para soluciona-los como o objetivo de não prejudicarem ainda mais as gerações futuras.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Indicadores de sustentabilidade; Sustentabilidade urbana; Urbanização. 

 
1  INTRODUÇÃO 

 
De acordo com uma estimativa da Organização das Nações Unidas (2017), no ano 

de 2050, será ultrapassado a faixa dos 10 bilhões de habitantes e 66% da população 
mundial viverá em áreas urbanas, figura 1. Esse fato dará origem a vários desafios para as 
cidades, como a poluição do ar, congestionamentos, gestão de resíduos e saúde humana. 
Como diversos países fixaram metas climáticas e energéticas ambiciosas para os próximos 
anos, há uma necessidade urgente de desenvolver soluções inteligentes para superar os 
desafios da urbanização. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fonte: ONU (2014) 

 

Figura 1: População urbana e rural no mundo 1950 – 2050. 
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As cidades e sistemas urbanos são entidades complexas com várias trocas de 
materiais e de energia. Além de seus limites, é necessário entender suas contribuições para 
a sustentabilidade, em vez de simplesmente julgar se uma especificidade da cidade é 
sustentável (CUI, 2018). 

No decorrer do processo de urbanização, as cidades utilizaram muitos recursos 
naturais limitados, de fontes não renováveis, para desenvolver seus padrões de vida, tanto 
econômico como socialmente. No entanto, deram origem a alguns problemas ambientais; 
como ilhas de calor, poluição do ar e esgotamento de recursos. O desenvolvimento urbano 
é, portanto, um objeto de estudo, e a sustentabilidade tem se tornado cada vez mais tema 
do desenvolvimento urbano. Durante os anos de 1990 e 2010, desenvolvimento sustentável 
nas cidades tornou-se gradualmente um valor básico do planejamento urbano (YANG; XU; 
SHI, 2017).  

Nesse contexto, a presente pesquisa tem como objetivo geral apresentar a 
importância da utilização dos conceitos das cidades sustentáveis como forma de redução 
dos impactos ambientais causados ao meio ambiente no decorrer da história da 
humanidade. 

 
2  METODOLOGIA 

 
Esta pesquisa pretende corroborar ao grande desafio das cidades na atualidade, ou 

seja, o crescimento e o desenvolvimento urbano sustentável, que proporcionem qualidade 
de vida e ambiental para seus residentes, sem comprometer as gerações futuras. A prática 
da sustentabilidade urbana gera a melhoria desse atributo e redução dos riscos ambientais. 
Dessa forma, a qualidade da cidade deve ser quantificada, e, para isso, a presente análise 
buscou propriedades que permitam seu dimensionamento.  

Sendo assim ficou constatado que esta pesquisa é do tipo exploratória e descritiva. 
De acordo com Gil (1991), o principal objetivo de uma pesquisa exploratória é o 
aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições e dentre suas principais ações estão 
levantamento bibliográfico, entrevistas e estudos de caso. Já a pesquisa descritiva objetiva 
relatar características de um objeto de estudo ou estabelecer relações entre variáveis. 
Também se caracteriza como uma pesquisa de caráter bibliográfico; identificação de fontes 
através de levantamento em teses, dissertações, livros, notícias e artigos, relacionados com 
o tema principal. 

A pesquisa possui natureza de base aplicada, pois tem interesse prático com 
resultados aplicados a soluções de problemas da realidade, gerando informação para a 
solução de dificuldades específicas. Segundo Barros e Lehfeld (2000), a pesquisa de 
natureza aplicada produz informação para bom emprego de seus resultados. Tem como 
objetivo a busca por soluções imediatas para problemas do cotidiano, para colaborar com 
as conclusões práticas.  

Além disso, a pesquisa possui uma abordagem qualitativa e quantitativa na forma de 
ponderar os problemas, pois, na pesquisa qualitativa, o autor desenvolve ideias e conceitos 
a partir de modelos encontrados nos dados da pesquisa, ao invés de coletar os dados para 
comprovar as hipóteses preconcebidas, ou seja, é uma pesquisa indutiva (RENEKER, 
1993). Sendo assim, ela não solicita o uso de métodos e técnicas estatísticas. É uma 
pesquisa descritiva, em que a fonte para a análise de informações é o ambiente natural. O 
pesquisador é o instrumento-chave, e tem como objetivo a explanação de acontecimentos 
e a imputação de definições. 

 
3  DESENVOLVIMENTO 

 
3.1 CONTEXTO HISTÓRICO DAS CIDADES 
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No decorrer da história da humanidade, foi a partir do advento da agricultura e da 
domesticação dos animais que o homem deixa de ser nômade e estabelece moradia fixa. 
No entanto, somente após o período conhecido como a Revolução Industrial que pode-se 
notar um explosivo crescimento das cidades (THOMSON; NEWMAN, 2018). O período pós-
guerra trouxe mudanças radicais à percepção humana de terra, meio ambiente e seus 
recursos. Com as cidades destruídas a descoberta de novos materiais como o aço e o vidro 
e também o desenvolvimento tecnológico proporcionaram um processo de produção em 
série e aceleraram a reconstrução dos locais destruídos (BENEVOLO, 1993).  

Desde então pode-se observar a constante substituição de espaços verdes nativos 
por cidades com grandes edificações e vias totalmente pavimentadas. Cada vez mais o 
ambiente urbano vem se tornando vulnerável e precisa se adaptar a crises e destruições. 
Fatores incertos, tais como desastres naturais, mudanças climáticas, crises energéticas, a 
instabilidade política, crises financeiras e segurança alimentar desempenham um papel 
importante, e estão ameaçando o desenvolvimento urbano (SPAANS; WATERHOUT, 
2017). 

Até então vastas partes das cidades tornaram-se improdutivas. Enormes 
quantidades de água, energia e nutrientes são desperdiçadas em drenagem distribuição de 
esgotos e outros processos urbanos. Valores estéticos e dos princípios formais sobre 
parques e espaços livres urbanos, apresentavam pouca conexão com a dinâmica dos 
processos naturais, que contribuem para a forma física das cidades e aos poucos foram 
sendo esquecidos. Desta forma, de acordo com Ruas (2009), foi após diversos casos de 
graves desastres ambientais, no final da década de 1960, que tomadas de consciência 
sobre a necessidade de trazer os valores ambientais para o uso do solo e o manejo dos 
recursos naturais ficam cada vez mais evidentes.  

Isso ocorre especialmente nos ambientes onde os objetivos humanos estão 
presentes ou potencialmente em confrontação com os processos naturais. Entretanto 
algumas contradições ainda persistem, o mesmo mundo que está preocupado com as 
mudanças climáticas e os decorrentes problemas ambientais, ainda em sua maioria tende 
a enxergar a cidade, a paisagem urbana, sem princípios ecológicos, ou mesmo com 
pequena relevância de desenho e forma, levando à degradação ambiental. A visão 
ecossistêmica reconhece a diversidade ecológica e é socialmente necessária para a saúde 
e qualidade de vida urbana.  

De acordo com Cano (2011), a percentagem da população urbana com mais de um 
milhão de pessoas aumentou drasticamente de 32 para 38% em 1991 - 2001 e 
recentemente subiu para 54% em 2011. Estima-se que até 2030 a população das cidades 
com mais de um milhão de pessoas vai aumentar para 68%. Entende-se neste contexto 
que é necessário que haja uma atividade “integradora” de áreas distintas de conhecimento 
e experiência, para planejar as cidades do amanhã. 

 
2.1.1 O Crescimento Urbano Desordenado 

 
Devido à rápida urbanização, as atividades humanas mudaram drasticamente os 

padrões de paisagem nas cidades (LI et al., 2017). Li et al. (2017) menciona que os 
ecossistemas urbanos, sofrem com a rápida onda de urbanização, levando a uma 
transformação sócio espacial, e para mitigar os impactos ecológicos nesses espaços são 
necessárias estratégias governamentais. Gavrilidis et al. (2017) explicam que a expansão 
urbana desempenha uma influência negativa na qualidade de vida da população, sendo um 
desafio significativo que confronta a comunidade científica, autoridades e partes 
interessadas na identificação de soluções para mitigar ou minimizar esta tendência.  

Para García-nieto et al. (2018), o aumento da população urbana fez com que a 
demanda de recursos naturais aumentasse proporcionalmente, água e energia estão entre 
os mais solicitados.  A presença de uma grande população trouxe dificuldades para o 
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governo na gestão urbana, porque criou uma série de problemas sociais e naturais, tais 
como o esgotamento dos recursos da terra, tensões relação homem-terra, escassez de 
recursos públicos e congestionamento (LUO, 2017).  

 
2.1.2 Impactos ambientais no ambiente urbano 

 
As mudanças climáticas, de acordo com Raparthi (2018), são consideradas um dos 

maiores desafios a ser enfrentado pela sociedade humana no século 21. As áreas urbanas 
vêm emitindo enormes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera, mas também por 
outro lado desempenha um papel vital no combate às alterações climáticas. 

Especialistas do IPCC (na sigla em inglês Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas) divulgaram um relatório em Copenhague, e anunciaram que as 
concentrações de gases que provocam o efeito estufa na atmosfera alcançaram o nível 
mais elevado dos últimos 800 mil anos. A temperatura média na superfície da Terra e dos 
oceanos aumentou 0,85ºC entre 1880 e 2012, um aquecimento de velocidade inédita.  

As emissões mundiais de gases que provocam o efeito estufa devem ser reduzidas 
de 40 a 70% entre 2010 e 2050 e desaparecer até 2100, anunciou o IPCC, no relatório mais 
completo sobre as mudanças climáticas desde 2007. Ainda de acordo com o relatório, a 
Terra caminha atualmente para um aumento de pelo menos 4ºC até 2100 na comparação 
com nível da era pré-industrial, o que provocará grandes secas, inundações, aumento do 
nível do mar e extinção de muitas espécies, além de fome, populações deslocadas e 
conflitos potenciais.  

Sem ações adicionais para limitar as emissões, o aquecimento até o fim do século 
XXI conduzirá a um risco de impacto irreversível generalizado a nível global. O relatório 
adverte para os riscos que poderão ocorrer como consequência de um sistema climático 
alterado:  

• Agravamento da segurança alimentar, com impacto nas colheitas de grãos 
e na pesca;  

• Aceleração da extinção das espécies e dano aos ecossistemas dos quais o 
ser humano depende;  

• Correntes migratórias provocadas pelo impacto econômico dos danos da 
mudança climática e a perda de terras em consequência do aumento do nível do 
mar;  

• Maior escassez de água potável (São Paulo), especialmente nas regiões 
subtropicais, mas também um risco de maiores inundações nas latitudes do norte e 
do Pacífico equatorial;  

• Riscos de conflitos entre povos e nações por causa da escassez de recursos 
hídricos e alimentos e o impacto sobre a saúde provocado pelas ondas de calor e a 
proliferação de doenças transmitidas por mosquitos.  
Se as emissões de CO2 prosseguirem a longo prazo, a acidificação dos oceanos e 

o aumento do nível dos mares continuará nos próximos séculos. O risco a longo prazo 
permanece desconhecido sobre uma perda ‘abrupta e irreversível’ dos gelos antárticos, que 
provocaria um grande aumento do nível das águas. O nível do mar pode aumentar 82 
centímetros, prejudicando regiões costeiras do planeta, e que o gelo do Ártico pode 
retroceder até 94% durante o verão no Hemisfério Norte.  

As principais fontes de emissões de CO2 (figura 2) são eletricidade responsável por 
25%, emissores de transporte 14% e atividades industriais, representando 21% de 
emissões de CO2, seguido por atividades agrícolas de 24% (IPCC, 2014). Este aumento 
do nível de CO2 é principalmente devido à queima de combustíveis fósseis, árvores, 
resíduos sólidos e emissões de processos industriais que ocorreram desde a Revolução 
Industrial. 
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Fonte: IPCC (2014) 

 
O Painel Inter governamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU, foi 

elaborado por centenas de cientistas e representantes de 113 países. É o documento mais 
importante a respeito do aquecimento global, nele é traçado um quadro preocupante sobre 
o futuro do planeta, caso não sejam adotadas medidas adequadas. O relatório estima que 
a temperatura média do planeta subirá de 1,8ºC a 4ºC até 2100, resultando no aumento do 
nível dos oceanos de 18 a 59 cm, provocando inundações e ondas de calor mais frequentes, 
além de ciclones violentos. Outras previsões apontadas nesse relatório: 

• Aumento do nível do mar - populações de regiões costeiras podem sofrer 
com constantes cheias; 

• Aumento da temperatura - acentuariam o risco de insegurança alimentar e 
que áreas tropicais;  

• Inundações - causadas pelo excesso de tempestades. 
Alves (2014) aponta que as previsões de danos residuais ligados a eventos naturais 

extremos vão ocorrer em diferentes partes do planeta na segunda metade deste século. E 
isso deve acontecer mesmo se houver corte substancial de emissões nos próximos anos. 
Haverá redução da oferta de água potável em territórios subtropicais secos, o que 
aumentaria as disputas pelo uso de bacias hidrográficas, além de uma possível perda de 
espécies de plantas e animais pela pressão humana, como a poluição e o desmatamento 
de florestas. O relatório conclui que são necessárias mais ações para cortar as emissões 
de gases de efeito estufa para limitar o aquecimento do planeta a 2ºC até 2100. Segundo 
os cientistas, é preciso abandonar a queima dos combustíveis fósseis poluentes e utilizar 
fontes mais limpas para evitar o efeito estufa, que poderá provocar um aumento da 
temperatura do planeta entre 3,7ºC e 4,8ºC antes de 2100, o que seria um nível catastrófico 
(IPCC, 2014).  

Kahn (2015) afirma que os impactos observados da mudança climática são 
cientificamente mais bem compreendidos quando associados a aspectos da natureza, 
como mudança de temperatura, nível de precipitação, derretimento de geleiras ou perda de 
algumas espécies. Quando se passa para os impactos que as populações em regiões mais 
atingidas pelas mudanças climáticas sofrerão, o nível de segurança científica se reduz.  

Isto se dá não apenas por ainda se ter pouca informação histórica a respeito deste 
tipo de consequência, de tal forma que permita se fazer uma correlação com aumento de 
concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, como também muitos destes 
impactos são de difícil mensuração. O que os países mais necessitam são medidas de 
adaptação imediata, pois correm o risco de não existirem mais em 2100. Os efeitos da 
mudança climática são muito extensos e espera-se afetar negativamente muitos países em 
desenvolvimento no mundo. Portanto, é urgente enfrentar esses desafios. 

Um dos maiores desafios das cidades está em estabelecer um desenvolvimento 
sustentável, garantindo a harmonia entre aspectos ambientais, sociais e econômicos. Esse 

Figura 2: Emissões globais de 2010. 
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pode ser um grande impasse, principalmente para cidades de países periféricos e 
semiperiféricos, marcados pela grande desigualdade social e pela segregação espacial. 

Para Wang et al. (2013), efeitos negativos já estão sendo observados como, por 
exemplo, destruição do habitat, escassez de água, o congestionamento do tráfego e o 
aumento dos índices de criminalidade, levaram ao aumento da preocupação sobre os 
efeitos prejudiciais da urbanização sobre o meio ambiente. Estes problemas levaram 
também à reflexão da necessidade de implantação do conceito do desenvolvimento de 
cidades sustentáveis. 

 
3.2 O CONCEITO DE CIDADES SUSTENTÁVEIS 

 
O conceito de sustentabilidade foi aplicado às cidades por Roger-Machart (1997), 

que define uma cidade sustentável como aquela que atende às necessidades da população 
atual sem comprometer os recursos das gerações seguintes. A sustentabilidade estaria 
diretamente ligada ao fluxo de material, somente sendo possível através da gerência, 
circularidade e eficiência no uso dos recursos. No entanto, o autor reconhece a dificuldade 
da aplicação de tais mecanismos, visto que as cidades não se tratam de sistemas 
independentes, se relacionando umas com as outras também por meio dos recursos.  

Para Magalhães (2006), a abordagem de Roger-Machart é quantitativa e vai contra 
a ideia de cidades ecológicas ao acreditar que o homem deve explorar o mínimo possível 
da natureza, o que na sua visão significaria uma redução das interações entre o homem e 
o meio ambiente. Magalhães defende uma análise mais qualitativa, que considere a 
natureza dessas interações. 

De modo geral, planejar o desenvolvimento e o futuro das cidades requer um 
exercício de suposição em determinar aonde a cidade quer chegar, em um determinado 
período de tempo.  A partir de então é possível projetar seu crescimento através do 
ordenamento territorial (FALCON, 2015). Algumas cidades buscam reduzir as emissões de 
gases de efeito estufa e desenvolver um planejamento visando os conceitos de uma cidade 
sustentável. As estratégias que essas cidades propõem são visando o desenvolvimento 
sustentável de seu território.  

A avaliação do desenvolvimento sustentável nas cidades é um curso complexo que 
se caracteriza por ser estritamente sistemática, e ter um ciclo de avaliação longo com uma 
vasta gama em escala espacial. Estas preocupações englobam a sociedade urbana, 
economia, meio ambiente, recursos naturais, população, espaço territorial, entre outros. 

As cidades precisam ter um compromisso com o desenvolvimento sustentável, 
apoiando os governos locais na implementação de princípios e metas sustentáveis a nível 
local (BHAGAVATULA et al., 2013). Incluir estratégias de baixo carbono e cidades neutras, 
comunidades resilientes, infraestrutura verde, economia urbana, tornando comunidades 
saudáveis e felizes (JAMIL et al., 2015). 

 
2.2.1 O Desenvolvimento Sustentável 

 
O desenvolvimento sustentável constitui uma prioridade do século XXI e implica que 

os membros de uma comunidade, os cidadãos, adquiram conhecimentos que contribuam 
para melhorar as suas percepções em relação aos problemas ambientais, sociais e 
econômicos, modifiquem as suas atitudes face ao ambiente e demonstrem empenhamento 
em práticas de cidadania ativa, a diferentes níveis do local ao global, para um mundo mais 
igualitário e sustentável.  

O conceito de desenvolvimento sustentável chega como um marco referencial para 
a humanidade por manter a qualidade de vida, garantindo o acesso contínuo aos recursos 
naturais e evitando a continuidade aos danos ambientais (RUANO, 1999).  

O desenvolvimento sustentável implica ainda que os cidadãos adquiram 
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conhecimentos, valores e competências necessárias a uma participação nas decisões 
acerca da forma de viver a nível local e global, para melhorar a qualidade de vida hoje, sem 
pôr em risco o futuro do planeta (FERREIRA et al., 2000). 

A evolução do conceito de desenvolvimento sustentável e das políticas públicas 
voltadas para sua difusão e implementação demonstra que, apesar de sua essência 
permanecer a mesma, suas diretrizes e metas estão em constante mudança e 
aperfeiçoamento. Para Bezerra e Bursztyn (2000), trata-se portanto, de um processo a 
longo prazo, no qual a sociedade deve ser instruída através de políticas públicas balizadas 
por um plano de desenvolvimento nacional. 

 
3.3 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

 
A fim de analisar o desempenho municipal da sustentabilidade, diferentes 

ferramentas são empregadas pelas administrações públicas locais (HIREMATH et al., 
2013). Um dos métodos mais comuns adotados por diversos municípios em todo o mundo 
são os indicadores de sustentabilidade.  

Para Pires e Fidélis (2015) os indicadores de sustentabilidade têm a intenção de 
coletar dados específicos de forma qualitativa e quantitativa para obter informações que 
avaliam o desempenho organizacional e reúne várias áreas da sustentabilidade que são 
geralmente comparáveis.  

Os indicadores para a sustentabilidade municipal contribuem através de dois papéis 
principais: 

• Reduzindo a quantidade de dados necessários; 
• Facilitando a comunicação com as partes interessadas da organização, 

incluindo a comunidade local. 
Os indicadores também ajudam as administrações locais para integrar aspectos de 

sustentabilidade na gestão de desempenho, melhorando o suporte para seus processos de 
tomada de decisão (RAHDARI; ANVARY ROSTAMY, 2015). 

Os rankings de sustentabilidade urbana podem ser úteis para o planejamento 
urbano. Como a sustentabilidade urbana é definida influencia os resultados dos rankings 
de sustentabilidade urbana. Vários esforços foram feitos para definir o conceito e 
operacionalizar em componentes específicos (por exemplo, qualidade do ar, desigualdade, 
emprego). Consequentemente, numerosos diferentes componentes estão sendo usados 
sem acordo sobre quais componentes são mais relevantes para definir e medir a 
sustentabilidade urbana (MEIJERING, 2018).  

Assim, o índice composto de indicadores ambientais, econômicos e sociais da 
sustentabilidade, pode também ser utilizado para promover a justiça entre os diversos locais 
(centros urbanos, subúrbios, zonas rurais e cidades vizinhas), muitas vezes o 
desenvolvimento eco cidade não está concluída nos interesses ambientais, econômicos e 
sociais do povo.  

De acordo com Chandrakumar e Mclaren (2018), seria interessante a elaboração de 
um método para avaliar a sustentabilidade, definindo indicadores ambientas considerados 
indispensáveis. 

Mediante ao exposto, pode-se concluir que os indicadores são ferramentas muito 
importantes, utilizadas para tratar a informação (na forma original ou "bruta"), de modo a 
torná-la acessível, traduzindo dados complexos, transformando em elementos 
quantificáveis e compreensíveis de maneira que possam ser analisados, utilizados e 
transmitidos aos diversos níveis da sociedade. Além disso os indicadores têm a função de 
provoca aprendizado, discussão e mudanças. 

 
4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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De acordo com os dados levantados é notável que os seres humanos precisam 
tomar atitudes conscientes com relação aos danos causados ao meio ambiente no decorrer 
do último século. O crescimento desordenado das cidades e o processo de urbanização 
dos grandes centros, somado com o pensamento capitalista da população que valoriza o 
consumismo excessivo, culmina em prejuízos exorbitantes ao planeta.  

O desmatamento vinculado com o aumento da liberação de gases poluentes está 
alterando de forma drástica o ciclo de vida do planeta. A impermeabilização do solo e falta 
de conscientização ecológica da maioria dos cidadãos, vêm transformado o cotidiano das 
pessoas (desastres ecológicos, aumento da temperatura, enchentes, falta de água potável, 
nevascas), esses fatos serviram de alerta para conscientizar o poder público a propor ideias 
para recuperar o meio ambiente.  

Como forma de minimizar os danos ao meio ambiente, surgem várias estratégias 
para reduzir os problemas ambientais, dentre elas está o Desenvolvimento Urbano 
Sustentável, que está relacionado com os princípios de planejamento urbano associado 
com o planejamento ambiental. A execução desses conceitos resulta na melhoria dos 
espaços urbanos e também na qualidade de vida dos seus habitantes.  

A utilização de indicadores se faz necessária para auxiliar na gestão das cidades. 
Estes indicadores permitiriam evidenciar situações que hoje permanecem invisíveis, além 
de estabelecer medidas que possam alcançar o acesso universal e equitativo à promoção 
da qualidade de vida, o consumo consciente e a preservação dos recursos naturais. 

 
5  CONCLUSÃO 

 
Conclui-se que é importante conhecer as vulnerabilidades, pois uma análise bem 

detalhada dos determinantes que implicam sobre cidade têm relação com a questões 
ambientais e as implicações sistêmicas da nova infraestrutura para construir sociedades 
mais resilientes,  melhorar o bem-estar humano, mitigar a mudança climática e abordar 
outros processos de desenvolvimento urbano, principalmente, como subsídio para a 
priorização e a implementação de ações, bem como a formulação de políticas públicas para 
um melhor desenvolvimento sustentável nessa área. 
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