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RESUMO 
 
 

Tem-se divulgado com cada vez mais frequência informações sobre métodos sustentáveis para 
driblar os problemas urbanos atuais. A partir desses conceitos, optou-se por desenvolver esse 
tema, unindo exemplos e informações mais especificas sobre tecnologias aplicáveis e mais 
tangíveis aos dias de hoje. Com uma análise das cidades desde a antiguidade até a era 
industrial percebe-se que os problemas da cidade moderna já estão presentes na realidade dos 
cidadãos há muitos anos, partindo do momento em que seu crescimento focou-se apenas no 
maior ganho econômico possível, mantendo em segundo plano as preocupações com seus 
habitantes. Problemas como adensamento urbano irregular, verticalização desgovernada, 
dificuldades na mobilidade tornam as cidades cada vez menos humanas e mais difíceis de se 
viver de maneira saudável. Por meio de pesquisas em livros, artigos periódicos e sítios da 
internet, foi possível ter acesso a informações sobre locais que já aplicam o conceito de 
urbanismo sustentável, ampliando o leque de conhecimento sobre tecnologias e técnicas para 
tornar as cidades mais adequadas à sociedade. Copenhague, na Dinamarca, revoluciona com 
a sua rede de ciclovias, sendo a pioneira na implantação do uso da bicicleta como meio de 
transporte principal; Stuttgart, na Alemanha, se destaca por ser a metrópole mais verde do país 
e a maior pesquisadora e exportadora de mobilidade ecológica; São Paulo implantou a técnica 
alemã da horta urbana, um espaço dedicado ao telhado verde, que consiste em projeto que 
proporciona temperatura interna mais amena e diminui o uso dos equipamentos de refrigeração 
de ar; o parque High Line, em Nova Iorque, transformou uma ferrovia desativada em um parque 
público no meio de Manhattan; técnicas como jardins comunitários, controle do uso de 
automóveis, energias alternativas, corredores de biodiversidade, sistemas de gestão ou coleta 
e reúso de águas pluviais por meio das “infraestruturas verdes”, como os jardins pluviais, 
canteiros pluviais, biovaletas. Todos esses casos representam aplicações comprovadamente 
eficientes e funcionais, uma vez que surgiram a partir de ideias elaboradas junto às 
comunidades de usuários e que são conservadas, mantidas e analisadas continuamente com o 
passar do tempo, sendo sempre melhoradas quando necessário. Como resultado de todas as 
análises, foi possível chegar mais perto de um plano de cidade sustentável ideal, podendo 
adaptar e aplicar várias dessas técnicas a fim de criar uma cidade propícia a uma boa 
qualidade de vida. As cidades nada mais são do que um reflexo de seus habitantes, portanto, 
apresentar técnicas concretas e já aplicadas é uma maneira eficaz de abrir a mente de 
estudiosos, profissionais e habitantes das cidades para conscientizar a população sobre os 
benefícios e possibilidades do urbanismo sustentável. 


