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liSta DE abreviaturaS

10yfp Programa-Quadro de 10 anos para Consumo e Produção Sustentáveis

aBnt associação Brasileira de normas técnicas

aC acre

al alagoas

aM amazonas

anEEl agência nacional de Energia Elétrica

Ba Bahia

BnDES Banco nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Brt Bus Rapid Transit/Ônibus de trânsito rápido

CDl Conselho de Desenvolvimento local

CEBDS Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável

CEpal Comissão Econômica para a américa latina e o Caribe

COP-21
21ª. Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima

Df Distrito federal

DiSt Desenvolvimento integrado e Sustentável do território

DliS Desenvolvimento local integrado e Sustentável

DotS Desenvolvimento orientado ao transporte Sustentável 

Ea Educação ambiental

EEB Energy efficiency in buildings/Eficiência energética em edificações

ES Espírito Santo

fao Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura

fau/uSp faculdade de arquitetura e urbanismo da universidade de São paulo

fgv fundação getúlio vargas

fSa Caixa fundo Socioambiental Caixa

gEE gases de efeito estufa

go goiás

gri global reporting initiative

habitat iii
Terceira Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvol-
vimento urbano Sustentável

iaB instituto adolpho Bauer

inDC
intended Nationally Determined Contribution/pretendida Contribui-
ção nacionalmente Determinada 
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IPC-IG/PNUD
Centro internacional de políticas para o Crescimento inclusivo do pro-
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento

ipt instituto de pesquisas tecnológicas

iptu imposto predial e territorial urbano

iSo
International Organization for Standardization/organização interna-
cional para padronização

itDp
Institute for Transportation and Development Policy/ instituto de po-
líticas de transporte e Desenvolvimento

Mg Minas gerais

MCMv Minha Casa Minha vida

MnCr Movimento nacional dos Catadores de recicláveis

MS Mato grosso do Sul

oDM objetivos de Desenvolvimento do Milênio

oDS objetivos de Desenvolvimento Sustentável

oit organização internacional do trabalho

ong Organização não-governamental

onu Organização das Nações Unidas

ONU-Habitat Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos

onu Mulheres
Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empode-
ramento das Mulheres

opaS/oMS Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde

pa pará

pB paraíba

pCS programa Cidades Sustentáveis

pE pernambuco

pEv ponto de Entrega voluntária

piB produto interno Bruto

plansab/pnSB plano nacional de Saneamento Básico

pMva programa Município verdeazul

pnMa política nacional de Meio ambiente
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pnMC política nacional sobre Mudança do Clima

pnMu política nacional de Mobilidade urbana

pnrh política nacional de recursos hídricos

pnrS política nacional de resíduos Sólidos

pnuD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

pnuMa Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente

pr paraná

procel programa nacional de Conservação de Energia Elétrica

rio+20 Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável

rJ rio de Janeiro

rS rio grande do Sul

Sanasa Sociedade de abastecimento de Campinas

SEBraE Serviço Brasileiro de apoio às Micro e pequenas Empresas

SEnai Serviço nacional de aprendizagem industrial

SMp Sustanaible Mobility Project/projeto de mobilidade sustentável

Sngrh Sistema nacional de gerenciamento dos recursos hídricos 

Sp São paulo

tnC The Nature Conservancy

uii Urban Infrastructure Project/projeto de infraestrutura urbana

unESCo Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

unfCCC Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima

unfpa Fundo de População das Nações Unidas

uniDo Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial

UNISDR-CERRD Centro de Excelência para a redução do risco de Desastres

unoDoC Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime

unopS Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos

vlt veículo leve sobre trilhos

WBCSD World Business Council for Sustainable Development

Wri World resources institute

zEC Zero Emissions Cities/Cidades com zero emissões
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MEnSagEM Da PreSidente

Q uando a onu aprovou os 17 objetivos do Desenvolvimento Sustentável (oDS), 
estava enviando a todos nós uma mensagem clara. por um lado, a compreensão de 
que o desenvolvimento saudável e viável do planeta é um processo que se alicerça, 

inevitavelmente, nos três pilares básicos do conceito de sustentabilidade: o social, o eco-
nômico e o ambiental.  Não é possível pensar em qualquer um deles sem compreender que 
um não faz sentido sem o outro. Por outro lado, estava afirmando que as metas ali expres-
sas são factíveis, já não pertencem ao universo dos sonhos grandiosos, mas, ao contrário, 
são uma realidade que está ao alcance de nossa geração. 

O novo acordo do clima, consagrado na COP 21 em Paris, reforça os ODS e mostra 
que o caminho para uma economia de baixo carbono é inexorável e, sem dúvida, as cidades 
e as grandes empresas são os atores capazes de responder, com a urgência necessária, os 
desafios colocados para esta transição.

Um mundo sem miséria, que respeita os limites do planeta e onde as soluções sejam 
construídas com base na cooperação é a expressão mais palpável do que entendemos por 
desenvolvimento sustentável.

a agenda que apresentamos aqui, resultado de um amplo envolvimento do setor 
empresarial, tem o objetivo de facilitar a construção de pontes entre os diversos níveis de 
governo e as empresas. Em especial, pretende propiciar mecanismos integrados que ope-
rem no cenário principal em que se desenrola a vida humana moderna, as cidades.

A construção de cidades mais sustentáveis é um desafio que só pode ser alcança-
do com base em modelos modernos e inovadores, capazes de construir instrumentos de 
congregação dos esforços da esfera pública, em especial, nesse caso, em sua dimensão 
municipal, com as forças da sociedade civil e da iniciativa empresarial.

No plano internacional tivemos em 2016 a Terceira Conferência das Nações Unidas 
sobre habitação e Desenvolvimento urbano Sustentável (habitat iii), promovendo a reno-
vação do compromisso global a favor da construção de cidades mais sustentáveis.

No plano nacional tivemos as eleições municipais e iniciamos 2017 com novos (as) 
prefeitos (as), momento propício para que a temática da sustentabilidade passe a com-
por as discussões de soluções e possa redefinir os embates que marcam as diferentes 
visões de mundo e orientações políticas. A situação de crise econômica em que estamos 
imersos, as dificuldades que marcarão, certamente, os desafios a serem enfrentados pe-
los novos gestores não nos devem desanimar, ao contrário, devem ser indutores da busca 
pelas soluções mais abrangentes e efetivas, como é o caso, por exemplo das parcerias 
público-privadas (PPP). 

o CEBDS aposta mais uma vez no poder transformador do conhecimento comparti-
lhado e apresenta nesta agenda insumos e soluções para cidades mais sustentáveis, que 
nos brindem com mais qualidade de vida.

Desejo a todos boa leitura e ótimo proveito,
Marina Grossi 
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O QuE é O cebdS

F undado em 1997, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sus-
tentável (CEBDS) é uma associação civil que lidera os esforços do setor empresarial 
para a implementação do desenvolvimento sustentável no Brasil, com efetiva arti-

culação junto aos governos, empresas e sociedade civil.

o CEBDS reúne expressivos grupos empresariais do país, com faturamento de cerca 
de 40% do piB e responsáveis por mais de 1 milhão de empregos diretos. primeira insti-
tuição no Brasil a falar em Sustentabilidade a partir do conceito Tripple Bottom Line, que 
propõe a atuação das empresas sustentada em três pilares: o econômico, o social e o am-
biental, o CEBDS é o representante no país da rede do World Business Council for Sustaina-
ble Development (WBCSD). o WBCSD é a mais importante entidade do setor empresarial no 
mundo que conta com quase 60 conselhos nacionais e regionais em 36 países e de 22 seto-
res industriais, além de 200 empresas multinacionais que atuam em todos os continentes.

vanguardista, o CEBDS foi responsável pelo primeiro relatório de sustentabilidade 
do Brasil, em 1997, e ajudou a implementar no Brasil, em parceria com a fgv (fundação 
getúlio vargas) e o Wri (World Resources Institute), a partir de 2008, a principal ferramenta 
de medição de emissões de gases de efeito estufa, o GHG Protocol.

a instituição representa suas associadas em todas as Conferências das partes das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima, desde 1998, e de Diversidade Biológica, desde 
2000. além disso, é integrante da Comissão de políticas de Desenvolvimento Sustentável 
e agenda 21; do Conselho de gestão do patrimônio genético; do fórum Brasileiro de Mu-
danças Climáticas; do fórum Carioca de Mudanças Climáticas, do Comitê gestor do plano 
nacional de Consumo Sustentável, do painel da Biodiversidade – painelBio, da Comissão 
paulista da Biodiversidade e do Conselho Mundial da água.

Em 2016, pela primeira vez, o CEBDS participou da Conferência das Nações Unidas 
sobre habitação e Desenvolvimento urbano Sustentável (habitat iii)1, uma sinalização de 
que a temática do desenvolvimento urbano não cabe apenas aos governos, mas também a 
outros setores da sociedade, como o setor empresarial e a sociedade civil.

1 a 1ª Conferência das nações unidas sobre assentamentos humanos – habitat i foi realizada em 1976, em Van-
couver, Canadá. a habitat ii aconteceu em 1996, em istambul, turquia, ambas antes da fundação do CEBDS.

CEBDS - Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável              11
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SuMáriO executivo

a s cidades e suas áreas urbanas concentram grande parte da população mundial. 
Seguindo este cenário, o Brasil pode ser considerado um país com alto índice de 
urbanização, com cidades que concentram cerca de 84% da população. Neste con-

texto, falar em desenvolvimento urbano sustentável inclui desafios relacionados à pobre-
za, desigualdades sociais, mobilidade, degradação ambiental, vulnerabilidade a desastres 
e impactos da mudança do clima.

o lançamento dos 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável (oDS) em 2015 
contribuiu para a discussão sobre desenvolvimento das cidades ao incluir como objetivo 
do oDS11 “tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes 
e sustentáveis”. para a implementação destes objetivos é necessário que sejam considera-
das parcerias multissetoriais, considerando uma atuação conjunta de governos locais com 
o setor empresarial.

Com o objetivo de orientar os governantes municipais e compilar importantes inicia-
tivas de organizações do setor empresarial e da sociedade civil que visam estabelecer uma 
agenda sustentável nas cidades, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável (CEBDS) elaborou a agenda “Sustentabilidade Urbana: uma nova agenda para 
as cidades”. Esta agenda apresenta os oDS como norteadores das diretrizes para o desen-
volvimento urbano sustentável, apresentando as principais políticas públicas brasileiras 
referentes ao tema. São apresentadas cerca de 20 importantes iniciativas de organizações 
do setor empresarial e da sociedade civil que visam estabelecer uma agenda sustentável 
nas cidades, servindo como inspiração e modelo para a concretização de parcerias público
-privadas para este fim, conforme destacado na tabela ao lado. 

Esta agenda visa contribuir para as prefeituras das cidades brasileiras com informa-
ções e projetos na temática do desenvolvimento sustentável urbano que subsidiem a execu-
ção de seus planos de governo. Espera-se reforçar a importância da ação local para o desen-
volvimento urbano sustentável, protagonizada por gestores públicos municipais em parceria 
e colaboração com diversos setores da sociedade, incluindo o setor empresarial. Deste modo, 
espera-se que as diversas iniciativas e projetos que ilustram parcerias público-privadas bem-
sucedidas espalhadas pelo território nacional inspirem os leitores para a ação local.

ESta agEnDa ViSa COntriBuir Para aS 
PrEFEituraS DaS CiDaDES BraSilEiraS 

COM inFOrMaçõES E PrOjEtOS na 
tEMátiCa DO DESEnVOlViMEntO 

SuStEntáVEl urBanO QuE SuBSiDiEM a 
ExECuçãO DE SEuS PlanOS DE gOVErnO.



CEBDS - Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável              13

tEMa iniCiativa inStituição CiDaDES

mudança do 
clima

C40 Cities Climate 
Leadership Group

C40 Curitiba, pr; rio de 
Janeiro, rJ; Salvador, 

Ba; São paulo, Sp

Eficiência Energética 
em Edificações (EEB)

CEBDS; WBCSD rio de janeiro, rJ

CDp Cities CDp projeto nacional

água

aliança pela água aliança pela água São paulo, Sp

Desenvolvimento de 
metodologia para a 

revitalização de águas 
urbanas

associação águas 
Claras do rio pinheiros

Bacia Hidrográfica 
do rio pinheiros, São 

paulo, Sp

Movimento “Menos 
perda, Mais água”

rede Brasileira do 
pacto global das 
Nações Unidas

Campinas, Sp; Campo 
grande, MS; limeira, 
Sp; porto alegre, rS

Coalizão Cidades pela 
água

the nature 
Conservancy (tnC)

Belo horizonte, Mg; 
Brasília, Df; Curitiba, 
pr; goiânia, go; João 

pessoa, pB; Maceió, 
al; recife, pE; rio de 
Janeiro, rJ; Salvador, 
Ba; Santos, Sp; São 

paulo/Campinas, Sp; 
vitória, ES

Semeando águas no 
paraguaçu 

Conservação 
internacional

Bacia do paraguaçu, 
Bahia

Habitação Selo Casa azul Caixa CaiXa projeto nacional

mobilidade

Mobilidade urbana 
e desenvolvimento 

orientado ao 
transporte 
sustentável 

instituto de políticas 
de transporte e 

Desenvolvimento 
(itDp Brasil)

Belo horizonte, Mg; 
Brasília, Df; rio de 

Janeiro, rJ; São paulo, 
Sp

plataforma de 
Mobilidade urbana 

itaú

itaú Brasília, Df; Belo 
horizonte, Mg; porto 

alegre, rS; recife, 
pE; rio de Janeiro, 

rJ; Salvador, Ba; São 
paulo, Sp

projeto de mobilidade 
sustentável 2.0 (SMp 

2.0)

WBCSD e Wri Campinas, Sp

Produção 
e consumo 
Sustentáveis

Edukatu Edukatu projeto nacional

norma técnica de 
Compras Sustentáveis  

iSo projeto nacional

Manual de Compras 
Sustentáveis

CEBDS projeto nacional

resíduos sólidos

pimp my Carroça pimp my Carroça projeto nacional

recicle Mais, pague 
Menos

aES Brasil São paulo, Sp

ser+realizador Braskem al, Ba, rJ, rS, Sp
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tEMa iniCiativa inStituição CiDaDES

resiliência 
urbana

Desafio Porto Alegre 
resiliente

fundação rockefeller porto alegre, rS

impacto positivo nas 
Comunidades do 

Entorno – Cajamar, 
Sp; São paulo, Sp; 

Benevides, pa

natura Cajamar, Sp; São 
paulo, Sp; Benevides, 

pa

rio+B rio+B rio de Janeiro, rJ

território

Metodologia de 
Desenvolvimento 

integrado e 
Sustentável do 

território – DiSt

CaiXa arapiraca, al; 
Santos, Sp; guarujá, 

Sp; itanhaém, Sp; 
Campinas, Sp; goiânia, 

go; londrina, pr; 
queimados, rJ; 
Manaus, aM; rio 

Branco, aC; Salvador, 
Ba; uberlândia, Mg

gestão da 
Biodiversidade urbana

iClEi projeto nacional

hortas Comunitárias Cidades sem fome São paulo, Sp

outros

programa Cidades 
Sustentáveis 

rede nossa São 
paulo, da rede Social 
Brasileira por Cidades 

Justas, Democráticas e 
Sustentáveis (Cidades 

em rede) e do 
instituto Ethos

projeto nacional

programa Município 
verde azul 

governo do Estado de 
São paulo

Cidades de São paulo
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introdução

D esde 2009, a maior parte da população mundial vive em cidades. Em 2016, a popu-
lação urbana mundial corresponde a 54,5% (ONU-Habitat). No Brasil, cerca de 84% 
da população vive em áreas urbanas, sendo São paulo, rio de Janeiro, Salvador, 

Brasília, fortaleza, Belo horizonte, Manaus, Curitiba, recife e porto alegre as dez maiores 
cidades do Brasil (iBgE, 2014). abordar a temática do desenvolvimento urbano sustentável 
pressupõe o desafio de contemplar inúmeras das questões colocadas no debate atual so-
bre desenvolvimento, como pobreza, desigualdades sociais, mobilidade, degradação am-
biental, vulnerabilidade a desastres e impactos da mudança do clima.

Manifestações relacionadas à mobilidade urbana tomaram conta do país em 2013 e 
ainda ressoam na sociedade e na política. As emissões de gases de efeito estufa (GEE) do 
setor energético vêm aumentando nos últimos anos, puxadas pelas usinas termoelétricas 
e veículos cada vez mais numerosos nos centros urbanos. por outro lado, o aumento do uso 
da bicicleta como transporte diário é visível e o interesse pela descentralização da geração 
de energia com a queda de preço dos painéis solares vem aumentando. a demanda por mo-
radia persiste. a crise hídrica que o sudeste do Brasil vem enfrentando chama atenção para 
a necessidade do uso eficiente dos recursos hídricos e para investimento em saneamento 
básico. a implementação da política nacional de resíduos Sólidos, em vigor desde agosto 
de 2014, atenta para a necessidade de trabalhar a questão da produção e do consumo sus-
tentáveis, passando pela responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.

o ano de 2015 foi um marco para o estabelecimento de diretrizes globais para o de-
senvolvimento sustentável: em setembro, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS), com suas 169 metas, foram lançados nas Nações Unidas, em Nova Iorque, após 
três anos de negociações da Agenda Pós-2015, como resultado da Rio+20. Além disso, em 
dezembro, os governos da maior parte dos países do mundo se reuniram novamente, des-
sa vez na França, na 21ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima (COP-21), para concluir a negociação de um acordo global que 
compromete os grandes emissores de gEE, como Brasil, China, Índia e Estados unidos a 
reduzirem suas emissões. 

tanto a implementação do acordo de paris quanto a dos oDS exige a participação 
de diferentes setores da sociedade (governos federais, estaduais e locais, empresas, aca-
demia, cidadãos, ongs, etc.). a parceria entre governos municipais e o setor empresarial 
é importante para atender não só as demandas no contexto das cidades, mas também os 
demais compromissos contemplados pelo acordo de paris e oDS. 

Em 2016, houve outra importante reunião da onu sobre cidades, a habitat iii, a ter-
ceira Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Susten-
tável, que aconteceu em outubro em quito, no Equador. Essa terceira edição foi realizada 
20 anos após a segunda (habitat ii, istambul, turquia, 1996) e 40 anos após a habitat i 
(Vancouver, Canadá, 1976), que deu origem ao Programa das Nações Unidas para os Assen-
tamentos Humanos (ONU-Habitat), cuja sede da América Latina e Caribe fica na cidade do 
rio de Janeiro. a habitat iii promoveu a renovação do compromisso global a favor da cons-
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trução de cidades mais sustentáveis. Essa nova agenda para as cidades se propõe a usar a 
força motriz da urbanização como indutora do desenvolvimento, mudança e melhoria nas 
vidas das pessoas que vivem em cidades2. 

reforçando a importância de se discutir a agenda urbana na perspectiva do desen-
volvimento sustentável, no mesmo mês, aconteceu também o Low Carbon City Forum, em 
Medellin, na Colômbia, com o objetivo de reunir cidadãos dos mais diversos setores com-
prometidos com o desenvolvimento urbano de baixo carbono.

Em paralelo a toda esta agenda internacional que discutiu o futuro das cidades e a 
importância de construir as bases de uma nova agenda urbana, mais sustentável e mais 
inclusiva, aconteceram no Brasil, também em outubro, as eleições para prefeitos e verea-
dores, uma oportunidade para os candidatos apresentarem seus planos de governo para o 
quadriênio considerando o desenvolvimento urbano sustentável. 

o planejamento e implementação de políticas de desenvolvimento urbano susten-
tável exige modelos inovadores de colaboração entre governo e sociedade, envolvendo 
diversos atores, incluindo empresas, em um processo de colaboração transparente e in-
clusivo desde os estágios iniciais da formulação de políticas de desenvolvimento urbano. 
O setor empresarial, por exemplo, é um provedor importante de soluções para as cidades. 
no entanto, há potencial para que ele aja de maneira muito mais estratégica, contribuindo 
para que a cidade atinja sua visão de sustentabilidade. para isso, é necessário que o empre-
sariado se envolva para além dos momentos de concepção, construção e manutenção de 
obras de infraestrutura urbana. 

O documento “Sustentabilidade Urbana: uma nova agenda para as cidades” apre-
senta um compilado de importantes iniciativas de organizações do setor empresarial e da 
sociedade civil que visam estabelecer uma agenda sustentável nas cidades, servindo como 
inspiração e modelo para a concretização de parcerias público-privadas para este fim. O 
documento também dá espaço a diretrizes para o desenvolvimento urbano sustentável, no 
âmbito global e nacional. ao longo do texto, mencionamos links úteis para aprofundamen-
to no tema.

Espera-se também que essa agenda contribua para apresentar às prefeituras das 
cidades brasileiras subsídios relacionados à temática do desenvolvimento sustentável no 
contexto urbano que influenciem a execução de seus planos de governo. 

Esse documento é inspirado no relatório3 “Innovative City-Business Collaboration: 
Emerging good practice to enhance sustainable urban development4”, publicado pelo WB-
CSD e iClEi – Local Governments for Sustainability, em 2015.

2 Mais informações em https://www.habitat3.org/
3 Disponível em inglês em: http://www.wbcsd.org/innovative-city-business-collaboration-report-case-studies.
aspx
4 tradução livre: “Colaboração inovadora Cidade-Empresas: Boas práticas emergentes para melhorar o desenvol-
vimento urbano sustentável”.
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metodologia

E ssa agenda inspirou-se no relatório “Innovative City-Business Collaboration: Emer-
ging good practice to enhance sustainable urban development5”, publicado pelo 
World Business Council for Sustainable Development e iClEi – Local Governments for 

Sustainability, lançado em 2015. o relatório internacional analisa seis iniciativas ao redor 
do mundo que buscam facilitar a colaboração entre cidades e empresas, com uma aborda-
gem holística e multistakeholder. 

no primeiro capítulo desse documento, a proposta foi apresentar os objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável como norteador das diretrizes para o desenvolvimento ur-
bano sustentável, visto que os oDS comandarão a agenda de desenvolvimento no mun-
do até 2030. A tabela presente no capítulo inspirou-se na publicação “Acompanhando a 
agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável: subsídios iniciais do Sistema das Nações 
Unidas no Brasil sobre a identificação de indicadores nacionais referentes aos objetivos de 
desenvolvimento sustentável” do pnuD, de 20156.

o capítulo seguinte apresenta as principais políticas públicas brasileiras referentes 
ao tema do desenvolvimento urbano sustentável, que amparam as iniciativas expostas 
na publicação. 

as iniciativas e projetos presentes no capítulo “o papel do setor empresarial no de-
senvolvimento das cidades” foram selecionadas a partir das respostas enviadas por em-
presas associadas ao CEBDS e organizações da sociedade civil. O questionário7 foi envia-
do para atores-chave que trabalham com desenvolvimento urbano sustentável e esteve 
disponível para ser preenchido entre junho e julho de 2016. ao todo, foram recebidas 41 
respostas e as iniciativas presentes na agenda cumprem os critérios de serem replicáveis, 
estarem localizadas em áreas urbanas e envolverem parcerias entre diversos atores da so-
ciedade e poder público. 

5 tradução livre: “Colaboração inovadora Cidade-Empresas: Boas práticas emergentes para melhorar o desenvol-
vimento urbano sustentável”.
6 Disponível em: http://pnud.org.br/Docs/acompanhando_agenda2030-Subsidios_iniciais-Brasil.pdf
7 Disponível em: https://novaagendaurbananobrasil.typeform.com/to/Kfecz4
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E sse capítulo pretende fazer uma breve introdução aos ODS, apresentar os Objetivos 
relacionados a ambientes urbanos e apontar possibilidades de parcerias no nível local 
com o sistema Onu e governo federal. Posteriormente, abordaremos projetos e in-

ciativas inspirados e amparados por diretrizes globais relacionadas ao desenvolvimento sus-
tentável, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e também por políticas 
públicas nacionais.

Breve histórico dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), ou “Agenda 2030”, foram apro-
vados em setembro de 2015 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Ao 
todo, os oDS reúnem 17 macro objetivos e 169 metas com o propósito de acabar com a po-
breza até 2030 e promover universalmente a prosperidade econômica, o desenvolvimento 
social e a proteção ambiental. Com frequência, são apresentados graficamente pelas duas 
imagens abaixo: 

1  |  objetivos de Desenvolvimento Sustentável

(Fonte: nações unidas, 2016)
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2  |  Os cinco P’s da Agenda 2030

Fonte: PnuD, 2016

O processo de formulação dos ODS tem forte ligação com a Rio+20 - Conferência 
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que aconteceu em 2012, no Rio 
de Janeiro. um dos resultados da Conferência foi o lançamento do processo de negocia-
ção da Agenda Pós-2015 entre governos nacionais para elaborar os ODS, que substituíram 
os objetivos de Desenvolvimento do Milênio (oDM), lançados em 2000 e com validade até 
2015. a elaboração dos oDS contemplou a realização de consultas que envolveram não 
só governos e o sistema onu, mas também o setor empresarial e milhares de pessoas ao 
redor do mundo, por meio de consultas presenciais e online com a utilização da plataforma 
MY World (MEu Mundo, em português)8.

Em setembro de 2015, na Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sus-
tentável, foi lançado o plano de ação “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável”9, buscando incorporar e complementar os oDM, de forma 
a responder aos desafios contemporâneos, integrando de maneira equilibrada as três di-
mensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental10. os oDS 
entraram em vigor globalmente em 1º de janeiro de 201611.

8 a plataforma recebeu mais de sete milhões de votos de todas as partes do planeta, com aproximadamente 75% 
dos participantes com idade abaixo dos 30 anos. resultados disponíveis em: http://data.myworld2015.org/ 
9 Disponível em: http://www.pnud.org.br/Docs/agenda2030completo_PtBr.pdf 
10 Perguntas e respostas sobre o ODS estão disponíveis em: http://pnud.org.br/Docs/FaQ.pdf
11 a internalização dos ODS no Brasil depende da publicação de um Decreto pela Presidência da república.



CEBDS - Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável              21

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

01 Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;

02 Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição;

03 Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos;

04 Garantir educação inclusiva, equitativa e de qualidade;

05 Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas;

06 Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água;

07 Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável;

08 Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável;

09 Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva;

10 Reduzir a desigualdade entre os países e dentro deles;

11 Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes;

12 Assegurar padrões de consumo e produção sustentável;

13 Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima;

14 Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos;

15 Proteger, recuperar e promover o uso sustentável das florestas;

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável;

17 Fortalecer os mecanismos de implementação e revitalizar a parceria global.
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Do global para o local: municipalização dos ODS

Espera-se que os países se apropriem da agenda dos ODS e estabeleçam um ar-
cabouço nacional para alcançarem os 17 objetivos. a implementação e o sucesso desses 
objetivos dependerão das políticas, planos e programas de desenvolvimento sustentável 
dos países. Os países têm a responsabilidade primária de acompanhar e revisar - a nível 
nacional, regional e global – os progressos feitos para a implementação dos objetivos e 
metas até 2030. As ações em âmbito nacional para monitorar o progresso exigirão a pronta 
coleta de dados de qualidade e acessíveis, bem como acompanhamento e revisão em âmbi-
to regional. A mobilização de recursos e estratégias de financiamento são essenciais para 
a implementação dos oDS.

Nota-se que o desafio de implementação dos ODS é enorme e, dada sua natureza 
global e aplicabilidade universal12, a ideia é que os oDS dialoguem com políticas em diver-
sos níveis, inclusive no nível municipal, no caso do Brasil. 

Esses 17 objetivos e 169 metas só irão sair do papel no âmbito local com o envolvi-
mento e protagonismo de gestores locais e com a articulação e engajamento de atores-
chave capazes de inspirar e mobilizar diferentes setores (todos os níveis de governo, em-
presas13, academia, sociedade civil, mídia, onu). parcerias são um requisito fundamental 
desse processo, tanto é que o oDS 17 – “fortalecer os mecanismos de implementação e 
revitalizar a parceria global ”-dedica-se exclusivamente a parcerias em um sentido amplo, 
passando por finanças, comércio, tecnologia e parcerias multissetoriais. Dada a importân-
cia de parcerias, esse tema corresponde a um dos 5 p’s da imagem que ilustra frequente-
mente a Agenda 2030 (acima).

uma das propostas dessa agenda é fornecer subsídios relacionados à temática do 
desenvolvimento sustentável para prefeitos/as de áreas urbanas. portanto, a seguir, o foco 
é dado aos oDS que estão alinhados com o desenvolvimento de cidades sustentáveis. 

Para além do ODS 11

a atuação conjunta de governos locais no processo de construção dos objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável foi crucial para a adoção de um objetivo específico sobre ci-
dades. o oDS11 e suas metas podem ser lidos a seguir.

oDS11. tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilien-
tes e sustentáveis; 

a realidade da aplicação dos oDS em áreas urbanas vai além do oDS11, já que todos 
eles são interdependentes e necessitam ser implementados de forma integrada, além de 
dialogar com outros processos como os da habitat iii e da Convenção do Clima (unfCCC). a 
seguir, são explorados os oDS e potenciais parceiros dentro do Sistema onu e no governo 
federal, a partir da perspectiva de gestores públicos locais. 

12 respeitando diferentes realidades nacionais, capacidades e níveis de desenvolvimento, bem como respeitando 
políticas e prioridades nacionais.
13  O CEBDS publicou, em 2015, um guia dos ODS para as empresas, desenvolvido pelo WBCSD, pelo Pacto global 
e pelo gri, que consiste em um passo-a-passo com 5 fases, desde o entendimento dos ODS até estratégias de 
comunicação e relato, passando pela definição de prioridades para a empresa, definição de metas e integração 
com os projetos já desenvolvidos. Disponível em: http://cebds.org/publicacoes/guia-dos-ods/
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11.1 até 2030, 
garantir o acesso 

de todos à habitação 
adequada, segura e a 
preço acessível, e aos 
serviços básicos, bem 

como assegurar o 
melhoramento das 

favelas;

11.2 até 2030, proporcionar o 
acesso a sistemas de transporte 

seguros, acessíveis, sustentáveis 
e a preço acessível para todos, 

melhorando a segurança rodoviária 
por meio da expansão dos 

transportes públicos, com especial 
atenção para as necessidades 
das pessoas em situação de 
vulnerabilidade, mulheres, 

crianças, pessoas com deficiência 
e idosos;

11.3 até 2030, 
aumentar a urbanização 
inclusiva e sustentável, 

e a capacidade para o 
planejamento e a gestão 
participativa, integrada 

e sustentável dos 
assentamentos humanos, 

em todos os países;

11.4 fortalecer 
esforços para proteger 

e salvaguardar o 
patrimônio cultural e 
natural do mundo; 11.5 até 2030, reduzir 

significativamente o número de 
mortes e o número de pessoas 

afetadas por catástrofes e diminuir 
substancialmente as perdas 

econômicas diretas causadas por 
elas em relação ao produto interno 
bruto global, incluindo os desastres 
relacionados à água, com o foco em 

proteger os pobres e as pessoas 
em situação de vulnerabilidade;

11.6 até 2030, reduzir 
o impacto ambiental 
negativo per capita 

das cidades, inclusive 
prestando especial atenção 

à qualidade do ar, gestão 
de resíduos municipais e 

outros; 

11.7 até 2030, 
proporcionar o acesso 

universal a espaços 
públicos seguros, 

inclusivos, acessíveis e 
verdes, em particular para 

as mulheres e crianças, 
pessoas idosas e pessoas 

com deficiência; 11.a apoiar relações 
econômicas, sociais e 
ambientais positivas 
entre áreas urbanas, 

peri-urbanas e rurais, 
reforçando o planejamento 

nacional e regional de 
desenvolvimento;

11.b até 2020, aumentar 
substancialmente o número de 

cidades e assentamentos humanos 
adotando e implementando 

políticas e planos integrados para a 
inclusão, a eficiência dos recursos, 
mitigação e adaptação à mudança 
do clima, a resiliência a desastres; 
e desenvolver e implementar, de 

acordo com o Marco de Sendai para 
a redução do risco de Desastres 

2015-2030, o gerenciamento 
holístico do risco de desastres em 

todos os níveis;
11.c apoiar os países 
menos desenvolvidos, 

inclusive por meio de 
assistência técnica 
e financeira, para 

construções sustentáveis 
e resilientes, utilizando 

materiais locais.
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a tabela abaixo apresenta os oDS e os órgãos principais correspondentes no sistema 
onu e no governo federal do Brasil14. as agências do sistema onu e Ministérios brasileiros 
podem fornecer apoio técnico e são responsáveis por políticas públicas e programas cor-
relatos, incluindo linhas de financiamento. A tabela serve como orientação inicial para ges-
tores públicos locais explorarem potenciais parcerias na área do desenvolvimento urbano 
sustentável, desde assistência técnica à mobilização de recursos financeiros. 

oBJEtivoS DE DESEnvolviMEnto 
SuStEntávEl1

potEnCiaiS parCEriaS

Sistema onu 
(principais 
agências 

relacionadas)

governo 
federal

1. acabar com a pobreza em todas as 
suas formas, em todos os lugares

pnuD
IPC-IG 

Ministério do Desenvolvimento 
Social e agrário

2. acabar com a fome, alcançar a segu-
rança alimentar, melhorar a nutrição fao

Ministério da agricultura, 
pecuária e abastecimento;

Ministério da Saúde; 
Ministério do Desenvolvimento 

Social e agrário
3. assegurar uma vida saudável e pro-
mover o bem-estar para todos

opaS/oMS 
unfpa Ministério da Saúde

4. garantir educação inclusiva, equita-
tiva e de qualidade unESCo Ministério da Educação

5. alcançar a igualdade de gênero e em-
poderar todas as mulheres e meninas

onu Mulheres
unfpa

Ministério da Justiça e Cidadania;
Ministério da Saúde

6. garantir disponibilidade e manejo 
sustentável da água unESCo

Ministério da Saúde; 
Ministério das Cidades;

Ministério do Meio ambiente

7. garantir acesso à energia barata, 
confiável, sustentável pnuD 

Ministério da agricultura, 
pecuária e abastecimento;

Ministério de Minas e Energia

8. Promover o crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável

CEpal
oit

Ministério da Ciência, tecnologia, 
Inovação e Comunicações; 

Ministério do trabalho e 
previdência Social

9. construir infraestrutura resiliente, 
promover a industrialização inclusiva

uniDo
unopS

Ministério da integração nacional; 
Ministério de Minas e Energia;

Ministério do Desenvolvimento, 
indústria e Comércio Exterior; 

Ministério da Ciência, tecnologia, 
Inovação e Comunicações; 

Ministério do Meio ambiente; 
Ministério do trabalho e 

previdência Social; 
Ministério dos transportes, 

portos e aviação Civil

14 Em agosto de 2016.
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oBJEtivoS DE DESEnvolviMEnto 
SuStEntávEl1

potEnCiaiS parCEriaS

Sistema onu 
(principais 
agências 

relacionadas)

governo 
federal

10. reduzir a desigualdade entre os 
países e dentro deles CEpal

Ministério da Educação;

Ministério do Desenvolvimento, 
indústria e Comércio Exterior;

Ministério do trabalho e 
previdência Social

11. tornar as cidades e os assenta-
mentos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes

ONU-Habitat 
UNISDR-CERRD

Ministério da Cultura;

Ministério da Saúde;

Ministério das Cidades; 

Ministério dos transportes, 
portos e aviação Civil

12. assegurar padrões de consumo e 
produção sustentável pnuMa

Ministério das Cidades;

Ministério do Meio ambiente

13. tomar medidas urgentes para com-
bater a mudança do clima

pnuD
pnuMa 
unfCCC

Ministério da agricultura, 
pecuária e abastecimento;

Ministério da Ciência, tecnologia, 
Inovação e Comunicações;

Ministério do Meio ambiente

14. conservar e promover o uso sus-
tentável dos oceanos unESCo

Ministério da agricultura, 
pecuária e abastecimento;

Ministério do Meio ambiente
15. Proteger, recuperar e promover o 
uso sustentável das florestas pnuMa Ministério do Meio ambiente

16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável

unoDC

Ministério da Justiça e Cidadania; 

Ministério da Saúde; 

Ministério público federal
1 O ODS17 não aparece na tabela, pois não é um objetivo temático, mas um objetivo que foca em 
parcerias visando viabilizar todos os outros.

posteriormente, serão apresentadas boas práticas para cidades sustentáveis, envol-
vendo parcerias multissetoriais entre setor público, atores do setor empresarial e socieda-
de civil, ilustrando a aplicação de políticas públicas como a Política Nacional de Educação 
Ambiental; a Política Nacional de Mobilidade Urbana; a Política Nacional de Recursos Hí-
dricos; a Política Nacional de Resíduos Sólidos; a Política Nacional de Saneamento; Política 
Nacional de Mudança do Clima, por exemplo.



Brasil e o 
Desenvolvimento 

urbano Sustentável
2
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E spera-se que os governos, inclusive o governo brasileiro em seus três níveis (fede-
ral, estadual e municipal), apropriem-se da agenda de desenvolvimento sustentável 
para que ela, de fato, saia do papel.  

vale ressaltar, mais uma vez, que para trilharmos o caminho rumo ao desenvolvimen-
to sustentável de maneira genuína, faz-se necessário o envolvimento e o protagonismo de 
gestores locais, cooperando com diferentes setores da sociedade. 

o país já possui diversas políticas públicas que estão alinhadas aos oDS15 e o arca-
bouço jurídico brasileiro vem se atualizando sobre o tema e incorporando convenções in-
ternacionais, principalmente desde a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento (Rio-92). 

A Constituição Federal de 198816 estabelece, por exemplo, em seu artigo 21, ser com-
petência da união “elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do ter-
ritório e de desenvolvimento econômico e social” e “instituir diretrizes para o desenvolvi-
mento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos”. Seu artigo 
182 diz que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, 
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvi-
mento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Ainda, 
determina que o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades 
com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e 
de expansão urbana. a seguir, são apresentadas as principais políticas públicas brasileiras 
que podem se relacionar ao desenvolvimento urbano sustentável.

MuDança DO CliMa

Política nacional sobre Mudança do Clima  
(lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm

A Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) oficializa o compromisso volun-
tário do Brasil junto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, de 
redução de emissões de gases de efeito estufa entre 36,1% e 38,9% das emissões projeta-
das até 202017. Busca garantir a compatibilização do desenvolvimento econômico-social 
15 a internalização dos ODS no Brasil depende da publicação de um Decreto pela Presidência da república.
16 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
17  no contexto da COP-15, que aconteceu em 2009.
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com a proteção do sistema climático e a redução das emissões antrópicas de gases de efei-
to estufa em relação às suas diferentes fontes.

os objetivos alcançados pela pnMC devem se harmonizar com o desenvolvimento 
sustentável buscando o crescimento econômico, a erradicação da pobreza e a redução das 
desigualdades sociais. para viabilizar o alcance destes objetivos, o texto institui algumas 
diretrizes, como fomento a práticas que efetivamente reduzam as emissões de gases de 
efeito estufa e o estímulo à adoção de atividades e tecnologias de baixas emissões de GEE, 
além de padrões sustentáveis de produção e consumo.

outra diretriz da pnMC é o estímulo e o apoio à participação dos governos federal, 
estadual, distrital e municipal, assim como do setor produtivo, do meio acadêmico e da 
sociedade civil organizada, no desenvolvimento e na execução de políticas, planos, progra-
mas e ações relacionados à mudança do clima. Cidades como Curitiba e São Paulo possuem 
políticas municipais sobre mudança do clima, por exemplo.

o poder Executivo federal, seguindo as diretrizes da pnMC, estabeleceu os planos 
setoriais de mitigação e adaptação à mudança do clima para a consolidação de uma eco-
nomia de baixo carbono. os planos visam atender metas gradativas de redução de emis-
sões antrópicas quantificáveis e verificáveis, considerando diversos setores, como geração 
e distribuição de energia elétrica, transporte público urbano, florestas, indústria, serviços 
de saúde e agropecuária, entre outros.

os principais instrumentos para execução da pnMC são o plano nacional sobre Mu-
dança do Clima, o fundo nacional sobre Mudança do Clima e a Comunicação do Brasil à 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

Em 2015, no contexto da COP-21, o governo brasileiro apresentou para o secretaria-
do da unfCCC a sua inDC18 (intended Nationally Determined Contribution/pretendida Con-
tribuição nacionalmente Determinada Brasileira) para o acordo de paris, que foi adotado 
em dezembro de 2015. O acordo foi ratificado pela Presidência da República em setembro 
de 2016 e o Brasil comprometeu-se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% 
abaixo dos níveis de 2005, em 2025. Fazem parte desse pacote ações como, por exemplo, 
no setor industrial, promover novos padrões de tecnologias limpas e ampliar medidas de 
eficiência energética e de infraestrutura de baixo carbono e, no setor de transportes, pro-
mover medidas de eficiência, melhorias na infraestrutura de transportes e no transporte 
público em áreas urbanas.

água

Política nacional de recursos hídricos (lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997)
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/lEiS/l9433.htm

a política nacional de recursos hídricos (pnrh) criou o Sistema nacional de ge-
renciamento dos Recursos Hídricos (SNGRH) e tem como fundamentos: I – a água é um 
bem de domínio público; II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econô-
18  Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/BraSil-inDC-portugues.pdf.
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mico; III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 
humano e a dessedentação de animais; IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre 
proporcionar o uso múltiplo das águas; V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial 
para a implementação da PNRH e atuação do SNGRH; VI - a gestão dos recursos hídricos 
deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e 
das comunidades. a pnrh tem por objetivo promover a utilização sustentável dos recur-
sos hídricos e a prevenção contra os eventos hidrológicos nocivos e busca: I - assegurar 
à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de quali-
dade adequados aos respectivos usos; ii – a utilização racional e integrada dos recursos 
hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; 
III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou de-
correntes do uso inadequado dos recursos naturais. Foram definidos como instrumentos 
da PNRH: os planos de recursos hídricos (planos de bacia hidrográfica, planos estaduais 
de recursos hídricos e o plano nacional de recursos hídricos), o enquadramento dos cor-
pos de água em classes segundo os usos preponderantes, a outorga dos direitos de uso 
dos recursos hídricos, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos e o sistema de informa-
ções sobre recursos hídricos.

na implementação da política nacional de recursos hídricos, os poderes Executivos 
do Distrito federal e dos municípios promoverão a integração das políticas locais de sanea-
mento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente com as políticas 
federal e estaduais de recursos hídricos. representantes dos municípios devem integrar os 
Comitês de Bacia Hidrográfica.

lei de Saneamento Básico (lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007)
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm

Essa lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política 
federal de saneamento básico. Em seu artigo 52, a lei determinava que a união elaborasse, 
sob a coordenação do Ministério das Cidades, o plano nacional de Saneamento Básico – 
pnSB/plansab, abrangendo o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, 
a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e a drenagem, o manejo de águas pluviais 
urbanas, além de outras ações de saneamento básico de interesse para a melhoria da salu-
bridade ambiental. A lei estabelece ainda que o PNSB deveria conter: (a) objetivos e metas 
nacionais e regionalizadas, de curto, médio e longo prazos, com vistas à universalização 
dos serviços e ao alcance de níveis crescentes de saneamento básico; (b) diretrizes e orien-
tações para o equacionamento de condicionantes de natureza político-institucional, legal 
e jurídica, econômico-financeira, administrativa, cultural e tecnológica com impacto na 
consecução das metas e objetivos estabelecidos; (c) proposição de programas, projetos e 
ações necessários ao atingimento dos objetivos e metas da Política Federal de Saneamento 
Básico, com identificação das fontes de financiamento; (d) diretrizes para o planejamento 
das ações de saneamento básico em áreas de especial interesse turístico; (e) procedimen-
tos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações executadas. Ainda, os 
planos regionais de saneamento básico devem ser elaborados e executados em articulação 
com os Estados, Distrito Federal e Municípios envolvidos para as regiões integradas de de-
senvolvimento econômico ou nas que haja a participação de órgão ou entidade federal na 
prestação de serviço público de saneamento básico.
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o plano nacional de Saneamento Básico19 (Plansab) foi publicado no fim de 2013, por 
meio da Portaria Interministerial 571, de 5 de dezembro de 2013. O Plansab estabelece di-
retrizes, metas e ações de saneamento básico para o país visando um horizonte de 20 anos 
(2014-2033). O plano prevê alcançar 99% de cobertura no abastecimento de água potável, 
sendo 100% na área urbana e de 92% no esgotamento sanitário, com 93% na área urbana. 
Em resíduos sólidos, o plansab prevê a universalização da coleta na área urbana e a ausên-
cia de lixões ou vazadouros a céu aberto em todo o país. Para águas pluviais, outra meta é a 
redução da quantidade de municípios em que ocorrem inundações ou alagamentos, na área 
urbana de 11%. De acordo com a lei, o plansab deve ser avaliado anualmente e revisado a 
cada quatro anos, preferencialmente em períodos de vigência dos planos plurianuais (ppa) 
do governo federal.

os municípios devem elaborar seus planos municipais de saneamento básico. Cabe 
ao Ministério das Cidades, que coordena as ações do Plansab, apoiar técnica e financeira-
mente, bem como fomentar a elaboração dos planos municipais, estaduais e regionais de 
saneamento básico, incentivando processos participativos, sua apreciação por conselho e 
a integração dos quatro componentes do saneamento básico. Cabe também ao Ministério 
das Cidades estimular a integração entre os planos municipais e estaduais de saneamento 
básico e demais planejamentos setoriais, fortalecendo uma visão integrada das necessida-
des a partir dos territórios.

MOBiliDaDE

Política nacional de Mobilidade urbana  
(lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm

Retomando o artigo 21 e o artigo 182 da Constituição Federal citados no começo 
desse capítulo, a política nacional de Mobilidade urbana (pnMu) é um instrumento da po-
lítica de desenvolvimento urbano abordada por esses artigos, objetivando a integração 
entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das 
pessoas e cargas no território do Município. a política nacional de Mobilidade urbana tem 
por objetivo: I - reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; II - promover o aces-
so aos serviços básicos e equipamentos sociais; III - proporcionar melhoria nas condições 
urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade; IV - promover o 
desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos 
dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; e V - consolidar a gestão democrá-
tica como instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento da mobili-
dade urbana. É orientada pelas seguintes diretrizes: I - integração com a política de de-
senvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, 
planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos; II - prioridade dos 
modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte 

19 Disponível em: http://www.cidades.gov.br/images/stories/arquivosSnSa/PlanSaB/plansab_texto_editado_
para_download.pdf
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público coletivo sobre o transporte individual motorizado; III - integração entre os modos 
e serviços de transporte urbano; IV - mitigação dos custos ambientais, sociais e econômi-
cos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade; V - incentivo ao desenvolvimento 
científico-tecnológico e ao uso de energias renováveis e menos poluentes; VI - priorização 
de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e indutores do de-
senvolvimento urbano integrado; e VII - integração entre as cidades gêmeas localizadas na 
faixa de fronteira com outros países sobre a linha divisória internacional.

São atribuições dos Municípios: I - planejar, executar e avaliar a política de mobilida-
de urbana, bem como promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano; ii 
- prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços de transporte público 
coletivo urbano, que têm caráter essencial; III - capacitar pessoas e desenvolver as institui-
ções vinculadas à política de mobilidade urbana do Município.

o plano Municipal de Mobilidade urbana é o instrumento de efetivação da política 
nacional de Mobilidade urbana. Municípios acima de 20 mil habitantes e todos os demais 
obrigados, na forma da lei, à elaboração do plano diretor, deverão elaborar o plano de 
Mobilidade urbana, integrado e compatível com os respectivos planos diretores ou ne-
les inserido. nos Municípios sem sistema de transporte público coletivo ou individual, o 
plano de Mobilidade urbana deverá ter o foco no transporte não motorizado e no plane-
jamento da infraestrutura urbana destinada aos deslocamentos a pé e por bicicleta, de 
acordo com a legislação vigente. o plano de Mobilidade urbana deverá ser integrado ao 
plano diretor municipal. 

rESíDuOS SóliDOS

Política nacional de resíduos Sólidos (lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010)
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm

a política nacional de resíduos Sólidos (pnrS) regulamenta a questão dos resíduos só-
lidos no Brasil, estabelecendo as diretrizes para sua gestão integrada. Estipula a prevenção 
e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo 
sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reu-
tilização dos resíduos sólidos e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos. instituiu 
a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos: dos fabricantes, importadores, 
distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos 
urbanos na logística reversa dos resíduos e embalagens pré e pós-consumo. Criou metas im-
portantes para a eliminação dos lixões e instituiu instrumentos de planejamento nos níveis na-
cional, estadual, microrregional, intermunicipal, metropolitano e municipal; além de impor que 
as empresas elaborem seus planos de gerenciamento de resíduos Sólidos. 

São objetivos da PNRS: I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; II 
- não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem 
como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; III - estímulo à adoção de 
padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; IV - adoção, desenvol-
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vimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos am-
bientais; V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos; VI - incentivo 
à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos 
derivados de materiais recicláveis e reciclados; VII - gestão integrada de resíduos sólidos; 
VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor em-
presarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos 
sólidos; IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; X - regularidade, 
continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de lim-
peza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e eco-
nômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de 
garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007; 
XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para: a) produtos reciclados 
e recicláveis; b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões 
de consumo social e ambientalmente sustentáveis; XII - integração dos catadores de ma-
teriais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos; XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo de 
vida do produto; XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e 
empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos 
resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético; XV - estímulo à 
rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.

os planos Municipais de gestão integrada de resíduos Sólidos fazem parte dos instru-
mentos da pnrS. a elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos é 
condição para que o Distrito federal e os Municípios tenham acesso a recursos da união, ou por 
ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao 
manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de 
entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. Os artigos 18 e 19 da PNRS tra-
zem mais detalhes sobre os planos Municipais de gestão integrada de resíduos Sólidos.

tErritóriO

Política nacional urbana – Estatuto Das Cidades  
(lei no 10.257, de 10 de julho de 2001)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm

o Estatuto das Cidades regulamentou o capítulo de política urbana da Constituição 
Federal (artigos 182 e 183) e estabeleceu diretrizes gerais para a política urbana, bem como 
normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em 
prol do bem coletivo, segurança e bem-estar dos cidadãos e equilíbrio ambiental. De acor-
do com o texto do estatuto, a política urbana deve buscar o ordenamento para pleno de-
senvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, tendo como uma de 
suas diretrizes evitar a poluição e a degradação ambiental. O estatuto também definiu o 
zoneamento ambiental como um dos instrumentos da política urbana para ordenação do 
território e desenvolvimento econômico e social.
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Tem como diretrizes: I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como 
o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, 
ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras 
gerações; II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompa-
nhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; iii – cooperação 
entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de 
urbanização, em atendimento ao interesse social; iv – planejamento do desenvolvimento 
das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Muni-
cípio e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do 
crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; v – oferta de equipa-
mentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses 
e necessidades da população e às características locais; vi – ordenação e controle do uso 
do solo, de forma a evitar: a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; b) a proximidade 
de usos incompatíveis ou inconvenientes; c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso 
excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana; d) a instalação de em-
preendimentos ou atividades que possam funcionar como pólos geradores de tráfego, sem 
a previsão da infraestrutura correspondente; e) a retenção especulativa de imóvel urbano, 
que resulte na sua subutilização ou não utilização; f) a deterioração das áreas urbanizadas; 
g) a poluição e a degradação ambiental; h) a exposição da população a riscos de desastres 
naturais; h) a exposição da população a riscos de desastres; vii – integração e complemen-
taridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeco-
nômico do Município e do território sob sua área de influência; VIII – adoção de padrões de 
produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites 
da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do território sob sua área 
de influência; IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de ur-
banização; X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira 
e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os 
investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes seg-
mentos sociais; Xi – recuperação dos investimentos do poder público de que tenha resul-
tado a valorização de imóveis urbanos; Xii – proteção, preservação e recuperação do meio 
ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 
arqueológico; Xiii – audiência do poder público municipal e da população interessada nos 
processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmen-
te negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da 
população; Xiv – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população 
de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e 
ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as 
normas ambientais; XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do 
solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da 
oferta dos lotes e unidades habitacionais; XVI – isonomia de condições para os agentes pú-
blicos e privados na promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de 
urbanização, atendido o interesse social; XVII - estímulo à utilização, nos parcelamentos do 
solo e nas edificações urbanas, de sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes 
tecnológicos que objetivem a redução de impactos ambientais e a economia de recursos 
naturais; XVIII - tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de energia, 
telecomunicações, abastecimento de água e saneamento. 
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o Estatuto da Metrópole20 (Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015) estabelece dire-
trizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse 
comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos Estados, 
normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos 
de governança interfederativa, e critérios para o apoio da União a ações que envolvam go-
vernança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano.

OutraS

Política nacional de Meio ambiente (lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981)
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938compilada.htm

Seu objetivo é preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental propícia à vida, 
assegurando condições ao desenvolvimento socioeconômico, à segurança nacional e à pro-
teção da dignidade da vida humana. Buscando melhor entendimento sobre o tema, fornece 
as definições dos termos “meio ambiente”, “degradação da qualidade ambiental”, “polui-
ção”, “poluidor”, “recursos ambientais”. 

a política nacional do Meio ambiente consagrou um princípio muito importante 
quanto à responsabilidade do poluidor. o poluidor é obrigado, independentemente da 
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a ter-
ceiros, afetados por sua atividade. outro ponto importante da lei diz respeito ao artigo 9º, 
no qual encontram-se enunciados os Instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, 
como o zoneamento ambiental, avaliação de impacto ambiental, licenciamento ambiental, 
sistema de informações sobre o meio ambiente, cadastro técnico federal de atividades e 
relatório de qualidade do meio ambiente. Seu artigo 6º constituiu o Sistema nacional de 
Meio Ambiente - SISNAMA, composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
e também definiu as competências do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 
(artigo 8º) que é o órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA.

Os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, podem ela-
borar normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, 
observados os que forem estabelecidos pelo ConaMa, na esfera de suas competências e 
nas áreas de sua jurisdição. 

Política nacional de Educação ambiental (lei no 9.795, de 27 de abril de 1999)
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm

Entende-se por educação ambiental (EA) os processos por meio dos quais o indi-
víduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes 
e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. A Lei 9.795/99 define a 

20 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13089.htm
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Ea como um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar 
presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, 
em caráter formal e não-formal, sendo um direito de todos. A educação ambiental visa ao 
desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e 
complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, so-
ciais, econômicos, científicos, culturais e éticos. Portanto, é dotada de uma visão holísti-
ca, que considera a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, 
sob o enfoque da sustentabilidade. a educação ambiental se faz valer tanto de maneira 
formal, permeando as várias disciplinas das instituições de ensino, como informal, por 
meio da sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e estímulo à sua 
organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Sua abrangência 
compreende as três esferas de governo – união, estados e municípios. a estrutura da po-
lítica nacional de Educação ambiental possui como organismos gestores o Órgão gestor 
e o Comitê Assessor no âmbito da União; as Comissões Interinstitucionais de Educação 
ambiental e Secretarias Estaduais nos estados; e as Secretarias Municipais de Educação 
e Meio ambiente no âmbito dos municípios.



3
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h oje, dada a complexidade dos problemas e desafios enfrentados pelas populações 
das áreas urbanas e seus governos, não se considera mais a possibilidade de de-
senvolvimento urbano sem buscar associá-lo ao conceito de “desenvolvimento 

urbano sustentável”. a urbanização rápida, intensa e de má qualidade, as desigualdades 
sociais, e as inseguranças geradas pela mudança do clima, demandam cidades mais produ-
tivas, mas também mais resilientes e eficientes do ponto de vista energético e do uso de 
recursos. os esforços por cidades verdadeiramente sustentáveis demandam novas solu-
ções, que envolvam os diversos atores que interferem sobre seus espaços e suas dinâmicas.

os governos municipais têm uma excelente oportunidade para fomentar parcerias 
com o setor privado que vão além dos processos de licitações públicas e privatizações de 
serviços públicos. parcerias inovadoras entre cidades e empresas devem se dar desde o 
momento em que as cidades estão definindo suas visões de sustentabilidade e seus obje-
tivos, para que estes possam se concretizar, garantindo os estágios avançados de imple-
mentação dessas estratégias.

o relatório “Innovative City-Business Collaboration: Emerging good practice to 
enhance sustainable urban development21”, publicado pelo WBCSD e ICLEI – Local Govern-
ments for Sustainability destaca dois aspectos cruciais de inovação na parceria entre cida-
des e empresas. São eles:

1. novos modelos devem permitir e aperfeiçoar a parceria entre cidades e empresas 
na fase pré-comercial, quando geralmente o envolvimento é fraco e faltam pro-
cessos adequados de engajamento mútuo;

2. Uma parceria bem-sucedida entre cidades e empresas que se estabelece desde o 
estágio pré-comercial pode, então, caminhar para uma parceria comercial. O desa-
fio dessa transição é reconhecer e lidar com transparência e bons termos de con-
fiança mútua com as mudanças de interesses desde a fase pré-comercial, quando 
as empresas atuam no processo de tomada de decisão de forma participativa ou 
consultiva, até a fase comercial, quando as empresas competem por contratos.

Esse relatório inspirador também identificou componentes importantes para que 
parcerias entre empresas e governos sejam bem-sucedidas.

• Objetivos compartilhados e visão comum: devem ser construídos em conjunto, 
para assegurar que empresas de diferentes setores e diferentes secretarias e de-
partamentos do governo local trabalhem alinhados, para atingir os objetivos de 
sustentabilidade urbana;

• Envolvimento de diversos atores: a parceria entre cidades e empresas não deve 
se limitar a atores do setor público e privado produtivo, mas também incluir ou-

21 tradução livre: “Colaboração inovadora Cidade-Empresas: Boas práticas emergentes para melhorar o desenvol-
vimento urbano sustentável”.
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tros atores e segmentos sociais (exemplo: organizações não-governamentais; 
cicloativistas; catadores de recicláveis autônomos; etc.), para que todos se apro-
priem do projeto, aumentando a legitimidade e assegurando transparência;

• Vontade política e liderança: esses dois aspectos são fundamentais para propor-
cionar a continuidade de políticas que possam ser fruto da parceria entre empre-
sas e cidades, e para assegurar que todos os grupos de atores relevantes estejam 
envolvidos no processo;

• Papéis definidos e processo de colaboração: o envolvimento de empresas e ci-
dades precisa se dar dentro de uma estrutura com papéis e responsabilidades 
definidas e com um processo estruturado que seja transparente e inclusivo;

• Facilitador neutro ou organização articuladora: a presença de um facilitador neu-
tro ou uma organização articuladora que se dedique a promover e facilitar o en-
gajamento dos diversos atores e a melhorar o desenvolvimento urbano é essen-
cial para que a parceria entre cidades e empresas seja bem-sucedida;

• Experiência multissetorial: dada a crescente complexidade dos desafios do de-
senvolvimento sustentável urbano, uma visão integrada multissetorial é neces-
sária para que o desenvolvimento urbano seja abordado de maneira holística.

 a seguir, são apresentadas iniciativas e projetos desenvolvidos em cidades brasilei-
ras que ilustram novas maneiras dos governos municipais atuarem em parceria com a so-
ciedade e como diversos setores podem trabalhar juntos, promovendo o desenvolvimento 
urbano sustentável. Essa agenda não pretende esgotar todas as iniciativas em curso, dado 
que são variadas em sua forma e origem. Cerca de vinte iniciativas foram selecionadas para 
exemplificar casos em diferentes áreas consideradas relevantes para o desenvolvimento 
urbano sustentável.

MuDança DO CliMa

C40 Cities Climate leadership group – Curitiba, Pr; rio de janeiro, rj; 
Salvador, Ba; São Paulo, SP

http://www.c40.org/ 
área: Mudança do clima

rio de Janeiro, Salvador, São paulo e Curitiba são cidades brasileiras integrantes do 
C40. A rede, criada em 2005, conecta mais de 80 megacidades globais comprometidas a 
combater a mudança do clima, representando cerca de 600 milhões de pessoas e 25% da 
economia global. a rede foi criada e é liderada por cidades, focando no combate à mudan-
ça do clima e na condução de ações urbanas que reduzam as emissões de gases de efeito 
estufa e os riscos climáticos, ao mesmo tempo em que melhoram a saúde, bem-estar e as 
oportunidades econômicas dos cidadãos dessas áreas urbanas. O C40 foi liderado de 2013 
a 2016 pelo prefeito do rio de Janeiro, Eduardo paes. a partir de Dezembro de 2016 a lide-
rança foi assumida pela prefeita de paris, anne hidalgo.
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Eficiência Energética em Edificações (EEB) – Rio de Janeiro, RJ
http://cebds.org/ 

áreas: Eficiência energética; Energia; Habitação; Infraestrutura; Mudança do clima

Em 2013, o WBCSD lançou a segunda fase do projeto Eficiência Energética em Edi-
ficações (EEB 2.0). É um projeto replicável com duração de cerca de 18 meses e já foi de-
senvolvido em dez cidades no mundo todo, como Xangai, Jacarta e houston. É necessário 
reunir especialistas e organizações locais, além de idealmente haver uma empresa capita-
neando o projeto localmente. no Brasil, o projeto está sendo executado pelo WBCSD, junto 
com o CEBDS e com a liderança da lafargeholcim, na cidade do rio de Janeiro, envolvendo 
empresas e especialistas locais em eficiência energética.  Seu objetivo é contribuir para a 
redução das emissões de gases de efeito estufa e melhoria da eficiência energética nas 
edificações da cidade, contribuindo para a iNDC Brasileira, pretendida Contribuição Nacio-
nalmente Determinada pelo governo brasileiro para combater a mudança do clima. o setor 
de construção civil – responsável por cerca de 20% das emissões globais de gases de efeito 
estufa. No âmbito do projeto, foi realizado, em 2015, o Laboratório de Eficiência Energética 
em Edificações que reuniu investidores, designers, empresas de engenharia, facility opera-
tors, usuários e administradoras para dialogar, identificar barreiras e definir ações a serem 
implementadas, nos temas de financiamento e investimento; capacitação da mão de obra; 
concientização e sensibilização; e política e regulação, visando um aumento da eficiência 
energética nas edificações da cidade do Rio de Janeiro. Em 2017, os parceiros estão sele-
cionando as ações prioritárias para serem colocadas em prática.

CDP Cities
https://www.cdp.net/cities

O CDP é uma organização internacional, sem fins lucrativos, que fornece o maior e 
mais completo sistema global de divulgação ambiental. atualmente, mais de 6000 empre-
sas, 60 estados e 500 cidades de todo o mundo reportam seus dados climáticos ao CDp. 
Um dos programas oferecidos pelo CDP - CDP Cities - estimula as cidades a reportarem as 
ações frente as mudanças climáticas através de um plataforma global e padrão. O exercício 
de reporte permite que a cidade faça um diagnóstico de suas necessidades para mitigar e 
se adaptar às mudanças climáticas, assim como o reporte de projetos sustentáveis para 
os quais estão buscando financiamento do setor privado. Além disso permite a troca de 
informações com cidades do mundo todo (mais de 500), sendo 77 no Brasil. Empresas e 
investidores podem utilizar os dados fornecidos pelas cidades na busca de oportunidades 
de investimento em negócios mais sustentáveis e resilientes.

o CDp tem estimulado que o setor público e privado trabalhem em colaboração na 
questão climática. a organização divulgou recentemente seu relatório global It takes a city: 
The case for collaborative climate action, elaborado a partir dos dados fornecidos pelas 
533 cidades  participantes das edição do CDP Cities de 2016. os dados divulgados indicam 
que muitas cidades já estão buscando ativamente alianças com o setor privado em relação 
às mudanças climáticas. o relatório destacou um total de 720 projetos relacionados com as 
alterações do clima, que visam trabalhar em conjunto com o setor empresarial, no valor de 
US$ 26 bilhões. O relatório conclui que a emergência para uma economia de baixo carbono 
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representa uma oportunidade econômica significativa para colaborar com o setor privado, 
desenvolver novos setores da indústria e construir resiliência.

água 

aliança pela água – São Paulo, SP
http://aguasp.com.br/ 

áreas: água; Empreendedorismo; infraestrutura; inovação; Mudança do clima; resiliência 
urbana; Saneamento; território

De forma a contemplar a diversidade de atuação de seus integrantes, a aliança pela 
Água possui três princípios norteadores: água como direito humano, e não mercadoria; to-
dos os níveis de governo têm responsabilidade; recuperar e preservar as fontes de água. 
Atualmente, a coalizão conta com mais de 60 integrantes de organizações da sociedade 
civil, movimentos sociais e coletivos, que atuam nas áreas de meio ambiente, direitos hu-
manos, direito do consumidor e educação. foi criada em 2014, no contexto do agravamento 
da crise de abastecimento de água em São paulo. Em 2016, sua prioridade foi a construção 
de uma agenda municipal da água. 

É uma iniciativa replicável mediante a construção de uma agenda comum que abran-
ja a diversidade dos integrantes desse tipo de coalizão; os princípios norteadores ajudam 
muito nesse sentido. também requer o fortalecimento mútuo, a comunicação permanente 
e um núcleo executivo para impulsionar a rede.

Desenvolvimento de metodologia para a revitalização de águas urbanas - 
Bacia Hidrográfica do Rio Pinheiros, São Paulo, SP

http://aguasclarasdoriopinheiros.org.br/ 
áreas: água; infraestrutura; resiliência urbana; Saneamento; território

as estratégias sanitárias, urbanísticas e de despoluição desenvolvidas por municí-
pios paulistas e pelo estado de São Paulo não têm tido resultados eficazes. A avaliação 
da origem da degradação das águas sugere a necessidade de novas tecnologias, novos 
arranjos institucionais, uma nova cultura da água. a associação águas Claras do rio pi-
nheiros desenvolve um leque de atividades para mobilizar investimentos e ações que in-
tegrem o conjunto das políticas públicas e investimentos privados que de fato definem 
o território, os usos, a qualidade e quantidade de água nas cidades. atuando em rede, 
um de seus programas se dá com outras organizações da sociedade civil, prefeitura de 
São paulo, Sabesp, Escola politécnica, fau/uSp e ipt, para o desenvolvimento de projeto 
piloto, focado na bacia do córrego do Jaguaré (que corresponde a 10% da bacia do rio 
pinheiros) e replicável para outras bacias urbanas. o projeto é parte de esforços para a 
criação de uma nova cultura urbana da água, integrando as orientações e metas da Políti-
ca nacional de recursos hídricos, política nacional de Saneamento, Estatuto das Cidades 



CEBDS - Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável              41

e objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da onu. o projeto está em fase de desen-
volvimento, com previsão de duração de um ano e meio, e incluirá discussões públicas. 

Movimento “Menos Perda, Mais água” – Campinas, SP; Campo grande, MS; 
limeira, SP; Porto alegre, rS

http://www.pactoglobal.org.br/ 
áreas: água; infraestrutura; Saneamento

o movimento “Menos perda, Mais água”, uma iniciativa da rede Brasileira do pac-
to Global das Nações Unidas, liderada pela Braskem e pela Sociedade de Abastecimento 
de Campinas (Sanasa), foi lançado em novembro de 2015 com a participação de governos 
federal, estaduais e municipais, ongs e empresas públicas e privadas. atualmente, cerca 
de 39% de toda a água produzida para o consumo no Brasil se perde na distribuição, tota-
lizando cerca de R$ 8 bilhões em prejuízos. Seu objetivo é aumentar a disponibilidade de 
água potável por meio da redução de perdas no sistema de distribuição. É importante que 
a população saiba sobre a perda de água, bem como a disseminação de boas práticas e a 
capacitação de atores estratégicos, o engajamento de órgãos públicos e a realização de 
diagnósticos dos municípios nesse sentido. pautado pelo oDS 6 (garantir disponibilidade 
e manejo sustentável da água e saneamento para todos), é uma iniciativa replicável e seu 
objetivo de longo prazo é aumentar a eficiência na distribuição e reduzir o número de pes-
soas que sofrem com a escassez hídrica no país até 2030.

Coalizão Cidades pela água – Belo horizonte, Mg; Brasília, DF; Curitiba, Pr; 
goiânia, gO; joão Pessoa, PB; Maceió, al; recife, PE; rio de janeiro, rj; 

Salvador, Ba; Santos, SP; São Paulo/Campinas, SP; Vitória, ES 
http://cidadespelaagua.com.br/

iniciativa da The Nature Conservancy (TNC), em parceria com o setor privado, para 
12 regiões metropolitanas brasileiras, com o objetivo de promover a segurança hídrica em 
áreas sob estresse hídrico, por meio de um trabalho de conservação e restauração de flo-
restas em 21 bacias hidrográficas que abastecem quase 63 milhões de pessoas em mais de 
250 cidades do país.

Semeando águas no Paraguaçu – Bahia
http://www.semeandoaguas.org.br/

A Conservação Internacional – Brasil está implementando ações demonstrativas para 
a recuperação da bacia do rio paraguaçu e mobilizando os atores sociais locais (prefeituras, 
agricultores, empresas, organizações da sociedade, grupos comunitários, instituições de 
ensino, professores, lideranças sociais e cidadãos), visando uma governança efetiva e in-
clusiva, que contribua para integrar esforços e ativos em prol da transformação do territó-
rio, em parceria com a Secretaria Estadual de Meio ambiente da Bahia (SEMa) e com o ins-
tituto do Meio ambiente e dos recursos hídricos (inema), com o patrocínio da petrobras, 
por meio do programa petrobras Socioambiental. a bacia do rio paraguaçu é essencial para 
o abastecimento de água da região metropolitana de Salvador e está degradada, devido 
à perda de vegetação nativa nas margens, assoreamento dos cursos d´água, lançamento 
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de esgoto sem tratamento e contaminação das águas pelo uso inadequado e excessivo de 
defensivos agrícolas e lançamento de efluentes industriais.

haBitaçãO

Selo Casa azul Caixa – nacional
http://www.caixa.gov.br/sustentabilidade/produtos-servicos/selo-casa-azul/Paginas/default.aspx 
áreas: água; Energia; habitação; inovação; Mobilidade; Mudança do clima; resíduos sólidos; 

resiliência urbana; território; Qualidade urbana 

O Selo Casa Azul é uma classificação socioambiental dos projetos habitacionais finan-
ciados pela Caixa. É a forma que o banco encontrou de promover o uso racional de recursos 
naturais nas construções e a melhoria da qualidade da habitação. Contempla um conjunto de 
ações para fomentar a sustentabilidade na habitação. São 53 ideias sustentáveis que podem 
ser incorporadas aos projetos dos empreendimentos habitacionais. o projeto do empreen-
dimento habitacional é analisado a partir do atendimento a um conjunto de critérios orga-
nizados em seis (6) categorias de avaliação: Qualidade Urbana; Projeto e Conforto; Eficiên-
cia Energética; Conservação de recursos Materiais; gestão da água; práticas Sociais. Caso 
atenda aos 19 critérios obrigatórios, o projeto do empreendimento recebe o Selo no nível 
bronze. Se atender a mais seis (6) critérios, atinge o nível prata e se atender mais 12 além dos 
obrigatórios recebe o Selo Casa azul ouro. Durante a execução das obras, o atendimento aos 
critérios é confirmado. As Prefeituras podem estabelecer regras para incentivar e fomentar a 
construção de empreendimentos mais sustentáveis por meio de código de obras sustentáveis 
e incentivos como descontos no iptu para esses empreendimentos. a iniciativa envolve em-
presas de construção civil, cooperativas habitacionais, ONGs, universidades e profissionais e 
empresas de consultoria em sustentabilidade. É uma iniciativa replicável e exige a análise de 
viabilidade técnica, econômica e capacidade institucional do município. São necessários 12 
meses para a definição do regulamento e aprovação junto à Câmara Municipal. 

MOBiliDaDE

Mobilidade urbana e desenvolvimento orientado ao transporte sustentável - 
Belo horizonte, Mg; Brasília, DF; rio de janeiro, rj; São Paulo, SP

http://itdpbrasil.org.br/ 
áreas: Mobilidade; Mudança do clima

a atuação do instituto de políticas de transporte e Desenvolvimento (itDp, da si-
gla em inglês para Institute for Transportation and Development Policy) é inspirada glo-
balmente pelos oito princípios do Desenvolvimento orientado ao transporte Sustentável 
(DotS, em tradução do termo original em inglês Transport Oriented Development): cami-
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nhar, pedalar, conectar, usar transporte público, promover mudanças, adensar, misturar e 
compactar. Em conjunto, esses princípios estimulam uma ocupação mais compacta e com 
uso misto do solo, tornando as distâncias mais curtas para trajetos a pé e de bicicleta, e 
promovendo o adensamento no entorno do transporte de média e alta capacidade. o itDp 
é uma referência no debate, ações e políticas de desenvolvimento urbano sustentável, pro-
movendo o transporte sustentável e equitativo em todo o mundo. o itDp Brasil trabalha 
em cooperação com governos nas esferas municipais e federal, assim como com outras 
organizações da sociedade civil para apoiar, desenvolver, ampliar, identificar, documentar e 
disseminar políticas e boas práticas de transportes e desenvolvimento urbano sustentável. 
nos últimos anos, o itDp Brasil tem apoiado a elaboração dos planos de mobilidade muni-
cipais como principal instrumento de gestão nas cidades brasileiras, ajudando a disseminar 
os objetivos da Lei Federal 12.587, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade Urbana.

“OS ESFOrçOS POr CiDaDES 
VErDaDEiraMEntE SuStEntáVEiS 
DEManDaM nOVaS SOluçõES, QuE 

EnVOlVaM OS DiVErSOS atOrES QuE 
intErFErEM SOBrE SEuS ESPaçOS E SuaS 

DinâMiCaS.”

Plataforma de Mobilidade urbana itaú – Brasília, DF; Belo horizonte, Mg; Porto 
alegre, rS; recife, PE; rio de janeiro, rj; Salvador, Ba; São Paulo, SP

área: Mobilidade

a plataforma de mobilidade urbana do itaú tem por objetivo promover a bicicleta 
como meio de transporte nos grandes centros urbanos, transformando a forma como as 
pessoas vivenciam e se relacionam com suas cidades. a atuação é dividida nos pilares de 
compartilhamento, infraestrutura e conscientização. no primeiro pilar, o banco patrocina 
sistemas de compartilhamento de bicicleta em sete (7) capitais brasileiras (Brasília, Belo 
horizonte, porto alegre, recife, rio de Janeiro, Salvador e São paulo). os sistemas de com-
partilhamento são uma importante porta de entrada para o ciclismo urbano e aumento do 
número de ciclistas nas cidades, o que gera demanda por ações de infraestrutura, como 
ciclovias, ciclorrotas e estacionamentos de bicicletas. o itaú busca apoiar os municípios 
nestas iniciativas e fortalecer a capacidade técnica das equipes governamentais respon-
sáveis pelo planejamento urbano. Por meio da plataforma, busca apoiar organizações da 
sociedade civil que promovam o uso da bicicleta, assim como a produção de conteúdo que 
estimule a convivência harmônica entre as bicicletas e os demais meios de transporte da ci-
dade (carros particulares, ônibus, táxi e pedestres). todas estas iniciativas são amparadas 
pela política nacional de Mobilidade urbana e são realizadas em parceria com prefeituras, 



44              SuStEntaBiliDaDE urBana: uma nova agenda para as cidades

governos estaduais, sociedade civil organizada e parceiros técnicos na área de mobilidade 
urbana.  O projeto é uma parceria de longo prazo e permanente. Os projetos que compõe 
a plataforma podem ser replicados e exigem patrocinador ou verba pública para custear 
as ações (especialmente para o sistema de compartilhamento de bicicletas, cujo custo é 
elevado), além da abertura do poder público para ações pró-bicicleta.

Projeto de mobilidade sustentável 2.0 (SMP 2.0) – Campinas, SP
http://cebds.org/ 

http://www.wbcsd.org/mobility.aspx (em inglês) 
áreas: Mobilidade; Mudança do clima

o projeto de mobilidade sustentável 2.0 foi implementado em seis cidades do mundo 
pelo WBCSD e Wri, entre elas Campinas, em São paulo. resultado de parceria com a Empresa 
Municipal de Desenvolvimento de Campinas, o objetivo do SMp 2.0 foi estudar possibilida-
des de planos de mobilidade para a cidade em um horizonte de 10 anos. o projeto apontou 
direções para a elaboração de um plano de mobilidade municipal convergente com o Plano 
Diretor, que melhore as integrações entre diferentes modais de transporte público e também 
melhore as condições de trânsito atuais e no futuro; e dê apoio à implementação do projeto 
Brt (ônibus de trânsito rápido). o projeto teve início em 2014 e foi concluído no primeiro 
semestre de 2016. Dentre as soluções apontadas pelos estudos estão: estudo de viabilidade 
do vlt (veículo leve sobre trilhos); ciclovias; sistema alimentador do transporte; aplicativo 
para horários e itinerários do ônibus online; terminais com serviços integrados; melhorias nas 
paradas de ônibus; prioridade de deslocamento do transporte público; sistema público de 
bicicletas; bicicletas integradas ao sistema de transporte coletivo; carona solidária; e sistema 
público de compartilhamento de carros.  a metodologia do SMp 2.0 envolve a aplicação de 
um conjunto de indicadores que mapeiam o status da cidade e ajudam na definição das suas 
prioridades para um pensamento sustentável no deslocamento de pessoas e a construção de 
planos de mobilidade. Esses indicadores observam quatro (4) aspectos da mobilidade sus-
tentável: ambiente global; qualidade de vida na cidade; sucesso econômico e performance 
do sistema de mobilidade. aos indicadores, é somada uma pesquisa com a população para 
determinar um portfólio de soluções e recomendações para a cidade. A metodologia do SMP 
2.0 pode ser replicada em outras cidades brasileiras e o projeto dura cerca de 2-3 anos. 

PrODuçãO E COnSuMO SuStEntáVEiS

Edukatu - nacional
http://edukatu.org.br/ 

áreas: água; Educação para o consumo consciente; Energia; inovação; Mobilidade; Mudança 
do clima; Produção e consumo sustentáveis; resíduos sólidos; Saneamento

o Edukatu é uma rede de aprendizagem para professores e alunos do Ensino fun-
damental de escolas de todo o Brasil com o objetivo de desenvolver o consumo conscien-
te, envolvendo escolas, secretarias de educação municipais e estaduais, ongs e setor 
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privado. Além de reunir informações e materiais de referência sobre o tema, o Edukatu 
convida os participantes a realizar atividades por meio de circuitos de aprendizagem. 
Essa navegação guiada é uma experiência inovadora que os levará: 1. a solucionar de-
safios de pesquisa e estudo; 2. a comentar e debater com outros internautas; 3. a com-
partilhar suas produções e/ou criações sobre o tema; e 4. a promover ações práticas de 
intervenção nas comunidades escolares envolvidas. a plataforma é aberta E qualquer 
professor interessado tem acesso ao material para sua capacitação e para trabalhar com 
os alunos. A cada ano, novos conteúdos e sugestões de atividades são adicionados, com 
ajustes e adaptações de complexidade e linguagem segundo o perfil dos alunos (Fun-
damental 1 e Fundamental 2). Um dos desafios do projeto é ampliar seu alcance apesar 
da limitada disponibilidade de estrutura tecnológica na maior parte das escolas da rede 
pública. O Edukatu está alinhado às diretrizes previstas no ODS 12 (Assegurar padrões 
de consumo e produção sustentáveis), na política nacional de Educação ambiental e no 
Programa-Quadro de 10 anos para Consumo e Produção Sustentáveis (10YFP), do Pro-
grama das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

 

norma técnica de Compras Sustentáveis – nacional
http://www.iso.org 

área: Produção e consumo sustentáveis

O CEBDS, junto com empresas, associações patronais e alguma participação da so-
ciedade civil, tem participado da formulação de norma técnica de compras sustentáveis 
ISO/ABNT. Essa norma internacional visa orientar organizações a integrarem a sustenta-
bilidade em suas compras, independentemente de sua atividade ou tamanho. a norma, 
que deve ser publicada em 2017, pode influenciar positivamente legislações e práticas de 
compras do poder público e das empresas públicas nacionais, como a Lei 8.666, que institui 
as normas para licitações e contratos da Administração Pública, o Regime Diferenciado de 
Compras, diversas legislações estaduais e guias institucionais públicos sobre o tema. 

Manual de Compras Sustentáveis – nacional
http://cebds.org/publicacoes/manual-de-compras-sustentaveis/ 

área: Produção e consumo sustentáveis
 

o Manual de Compras Sustentáveis do CEBDS é uma ferramenta que atende às ne-
cessidades das diferentes áreas envolvidas na decisão de seleção de fornecedor e auxilia 
as empresas privadas na decisão de compra sob os critérios de sustentabilidade. o modelo, 
construído em conjunto pelas diferentes empresas participantes, propõe critérios que vão 
além da análise comercial e que valorizam fornecedores e produtos que buscam se diferen-
ciar no tema da Sustentabilidade.

 o manual orienta o Comprador sobre a necessidade de adotar uma visão sistê-
mica e uma comunicação transparente, tanto internamente com as áreas dedicadas ao 
tema, quanto com seus fornecedores e clientes. o guia apresenta um racional proposi-
talmente aberto e personalizável, a fim de que cada empresa que quiser utilizá-lo como 
linha mestre de seu processo de Compras possa adaptá-lo da maneira que mais fizer 
sentido a seu negócio.
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rESíDuOS SóliDOS

Pimp my Carroça - nacional
http://pimpmycarroca.com/ 

áreas: Empreendedorismo; inclusão; inovação; resíduos sólidos 

o pimp my Carroça é um movimento que luta para tirar os catadores de materiais 
recicláveis da invisibilidade, promover sua auto-estima e sensibilizar a sociedade para a 
causa em questão, com ações criativas que utilizam o graffiti para conscientizar, engajar e 
transformar. É uma iniciativa que envolve desde empresas privadas de coleta seletiva e pre-
feituras a catadores autônomos de materiais recicláveis; cooperativas de catadores; asso-
ciações de catadores; o MNCR (Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis); aterros 
e lixões; ferro-velhos e depósitos; sociedade civil; artistas/grafiteiros; PEVs e Ecopontos.

o objetivo principal da iniciativa é dar visibilidade para os catadores de recicláveis 
autônomos, que são agentes ambientais de extrema importância para as cidades. Eles são 
os grandes responsáveis por iniciar a coleta dos materiais recicláveis nas ruas e comércios, 
mas não são reconhecidos. até hoje, todas as políticas públicas existentes são excluden-
tes em relação a eles. Faz-se necessária a criação de programas e políticas públicas que 
incluam todos os tipos de catadores, não apenas os organizados em cooperativas, no ci-
clo formal da gestão de resíduos sólidos. além de não serem reconhecidos e remunerados 
adequadamente pelo serviço que prestam à sociedade, também são explorados pelos de-
pósitos e ferro-velhos.

o projeto é replicável e existe uma frente de ação chamada pimpex, que disponibiliza 
toda a tecnologia social para o interessado em replicar a iniciativa e o pimp my Carroça 
acompanha a realização da ação e atendimento do catador em todo o processo. Como con-
dição, é necessário primeiro estar engajado na causa e demonstrar interesse em realizar 
uma ação do pimp e atender um catador. Depois, trabalha junto com o pimp no processo 
todo, desde o financiamento até a realização da ação. São mais de 50 Pimpex realizados 
autonomamente em diversas cidades do Brasil e do mundo.

recicle Mais, Pague Menos - São Paulo, São Paulo
http://aesbrasilsustentabilidade.com.br/ 

áreas: resíduos Sólidos, Energia; inclusão

o “recicle Mais, pague Menos” é um projeto da aES Brasil, em parceria com prefei-
turas, outras empresas e a agência nacional de Energia Elétrica (anEEl). Consiste no des-
conto na conta de energia para os clientes residenciais que entregam materiais recicláveis 
(papel, plástico, metal, vidro e embalagens tetrapak) nos pontos de entrega em São paulo 
e no rio grande do Sul. os principais benefícios do projeto são a redução do valor da fa-
tura de energia, contribuindo para o orçamento familiar –   os clientes podem até zerar a 
conta por meio da entrega dos materiais e a conscientização da população sobre a desti-
nação correta dos resíduos sólidos recicláveis. os benefícios ambientais também incluem 
as emissões de gases de efeito estufa evitadas, já que os resíduos não são enviados para 
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aterros ou lixões, e a energia elétrica economizada na utilização dos materiais recicláveis 
em processos produtivos.  O projeto é amparado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(pnrS) e é executado em São paulo (Sp), Barueri (Sp), Canoas (rS), São leopoldo (rS) e 
Sapucaia do Sul (rS). É um projeto permanente replicável em áreas de alto adensamento 
urbano, exige parceiros mantenedores e seis meses para implantação.

ser+realizador – al, Ba, rj, rS, SP
http://www.braskem.com.br/comunidades 

áreas: inclusão; resíduos Sólidos

o programa ser+ realizador quer se tornar até 2020 uma referência nacional em in-
clusão social e econômica a partir do plástico. foi criado em 2009, por meio de uma parceria 
da Braskem com cooperativas de reciclagem no rio grande do Sul, e procura aumentar a 
reciclagem de resíduos pós-consumo no Brasil de forma colaborativa, aliando a promoção 
de eficiência da cadeia produtiva à inclusão e ao desenvolvimento socioeconômico dos ca-
tadores. atualmente está presente em alagoas, Bahia, rio de Janeiro, rio grande do Sul 
e São paulo, apoiando 69 cooperativas em parceria com prefeituras, setor empresarial e 
ongs. por meio de investimentos em equipamentos e infraestrutura de unidades de tria-
gem, capacitações e consultorias personalizadas e estímulo à atuação em rede, os cata-
dores de materiais recicláveis apoiados têm conseguido incrementar sua produtividade 
e renda. no contexto da política nacional de resíduos Sólidos, políticas de inclusão dos 
catadores e programas municipais de gestão de resíduos são fundamentais para que se 
alcancem resultados efetivos e que as cooperativas sejam autossuficientes.

rESiliênCia urBana

Desafio Porto Alegre Resiliente - Porto Alegre, RS
http://portoalegreresiliente.org/ 

áreas: água; Empreendedorismo; Energia; habitação; inclusão; infraestrutura; inovação; Mo-
bilidade; Mudança do clima; Produção e consumo sustentáveis; resíduos sólidos; resiliência 

urbana; Saneamento; território

O Desafio Porto Alegre Resiliente define resiliência urbana como “ a capacidade de indi-
víduos, comunidades, instituições, empresas e sistemas dentro de uma cidade de sobreviver, 
adaptar-se e crescer, independente dos tipos de estresses crônicos e choques agudos que vi-
venciam”. As tensões crônicas incluem: falta de habitação a preços acessíveis; altos níveis de de-
semprego, pobreza/desigualdade, infraestrutura arcaica, água ou ar poluídos, seca e escassez de 
água, aumento do nível do mar e erosão costeira, crime e violência, instabilidade social, condições 
macroeconômicas deprimidas, etc. Os choques agudos incluem: furacões, inundações, ondas de 
calor, fogo, acidentes com materiais perigosos, tornados, terrorismo, surtos de doença, etc.

Ao lançar, em 2013, o Desafio 100 Cidades Resilientes, a Fundação Rockefeller buscou 
identificar 100 cidades no mundo que estão preparadas para construir resiliência frente aos 
desafios socioeconômicos e psicológicos enfrentados em um mundo cada vez mais urbani-
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zado. Por identificar como essencial a discussão em torno da agenda da resiliência urbana, a 
cidade de Porto Alegre candidatou-se, em 2013, e foi selecionada para participar do projeto.

o objetivo passou por aprimorar a capacidade da capital de prever, enfrentar e se re-
cuperar das adversidades, sejam elas de ordem natural ou social. para isso, foi desenvolvida 
uma estratégia, construída a partir do diálogo com diversos atores sociais, com destaque 
para o Centro de Estudos e pesquisas em Desastres ambientais (CEpED) da universidade fe-
deral do rio grande do Sul (ufrgS), para a ong Centro de inteligência urbana de porto ale-
gre (CIU-POA), bem como a Prefeitura de Porto Alegre (Secretaria Municipal de Governança 
local, gabinete de inovação e tecnologia, gabinete de Defesa Civil) e a fundação rockefeller. 
ao longo de dois anos, quando foram elencadas iniciativas concretas para tornar a cidade 
mais forte e preparada para os desafios do cotidiano. Porto Alegre desenvolveu uma meto-
dologia levando em consideração toda sua experiência em participação social.

Esse projeto é replicável em qualquer cidade, basta usar as ferramentas criadas pela 
fundação rockefeller. rio de Janeiro e Salvador são as outras cidades brasileiras que inte-
gram a rede Cidades resilientes no Brasil.

impacto Positivo nas Comunidades do Entorno – Cajamar, SP; São Paulo, SP; 
Benevides, Pa

áreas: Empreendedorismo, inclusão, resiliência urbana

Buscando promover novos modelos de desenvolvimento pautados pela qualidade 
das relações e pela construção colaborativa, a Natura construiu, em 2015, um Plano de De-
senvolvimento Local em parceria com outras empresas, organizações comunitárias, ONGs, 
governos locais e a sociedade civil, para Benevides (pa), Cajamar (Sp) e para o distrito de 
Jaguara, na cidade de São Paulo – locais onde se concentram as operações da empresa. Os 
movimentos participantes “Comunidade viva”, no Jaguara, e “inova Cajamar” tiveram impor-
tantes conquistas ao longo do processo; foram elas: melhoria de espaços públicos de cultura 
e lazer, revitalização de praças e viabilização de oficinas no Jaguara; e em Cajamar, foco na 
melhoria da qualidade da Educação Básica para 18 escolas e 6,5 mil alunos, além da criação 
de um observatório Cidadão, com base no programa Cidades Sustentáveis, que permite à 
sociedade maior participação na vida pública. Em Benevides, os avanços estão relacionados 
a projetos de melhoria da Educação para 31 escolas e 8 mil alunos, além da efetivação dos 
projetos constantes do plano de Desenvolvimento local de Benevides, que é resultado direto 
da formação do Conselho de Desenvolvimento local (CDl). Esse plano está focado principal-
mente no fortalecimento institucional, qualificação de mão-de-obra local e fomento ao em-
preendedorismo. Para tal, a Natura apoiou a formação dos conselheiros do CDL-Benevides 
e os ajudou a formatar os instrumentos necessários para se tornarem uma ong. parcerias 
institucionais com o SEnai e com o SEBraE já garantiram a formação de mais de 70 jovens e 
o diagnóstico e formação de mais de 18 micro e pequenas empresas locais.

a parceria com o SEBraE em Benevides na formação e desenvolvimento de micro e 
pequenos empreendedores locais acontece dentro das diretrizes da lei complementar n° 
123/2006, a lei geral das micro e pequenas empresas, que começou a ser discutida local-
mente por conta da atuação da natura e cujo conteúdo busca auxiliar o fortalecimento da 
economia local; geração de emprego; melhor distribuição de renda; aumento da arrecada-
ção; investimento no bem-estar social; sustentabilidade ambiental; melhoria da qualidade 
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de vida, condições entendidas como centrais à conquista do desenvolvimento socioeconô-
mico dos municípios, de acordo com o texto da lei.

para mensurar o impacto dos grupos mobilizados, a natura desenvolveu, em parceria 
com a Ipsos, o Índice de Progresso Social (IPS) Comunidades: uma metodologia de diag-
nóstico, avaliação e monitoramento do desenvolvimento local, que, pela primeira vez no 
mundo foi aplicada por uma empresa para uma realidade urbana.

Desde sua concepção, a metodologia natura de Desenvolvimento local está baseada 
no programa DliS – Desenvolvimento local integrado e Sustentável elaborada pelo SEBraE 
nos anos 2000 e também em uma pesquisa feita com 69 projetos de 8 importantes institui-
ções ligadas a empresas no Brasil. Disto, formou-se uma metodologia própria que pode ser 
replicada. para isso, são necessárias a construção de parcerias e aplicação da metodologia de 
desenvolvimento territorial visando a mobilização, sensibilização e capacitação da comuni-
dade local para identificar, fomentar e efetivar ações e projetos nas áreas de educação, for-
talecimento da governança local e estímulo ao empreendedorismo, além da gestão partici-
pativa do processo de desenvolvimento. a constituição de um Conselho de Desenvolvimento 
local (CDl) que reúna e apoie as iniciativas da futura rede de desenvolvimento local, servindo 
como núcleo elementar da estrutura de desenvolvimento municipal. Deve-se também ela-
borar um Diagnóstico participativo sobre a situação do município, isto é, um documento que 
retrate a realidade local sob todos os pontos de vista (social, cultural, econômico, ambiental, 
físico-territorial e político-institucional). A análise do diagnóstico gera um plano de desen-
volvimento e sua gestão tem que ser efetivada pelo CDl. a implementação dos projetos do 
plano deve ser monitorada e avaliada, de forma sistemática, incluindo a possibilidade de pre-
miação das experiências bem-sucedidas, reforçando e estimulando as melhores práticas.

o projeto tem um caráter permanente, mas o ciclo de formação inicial dura em torno de 6 
meses e os demais ciclos duram entre 10 meses e 1 ano, contando com as avaliações da imple-
mentação das ações, desenvolvimento e formação do conselho, estruturação de parcerias, etc.

rio+B, rio de janeiro – rj
http://www.riomaisb.org.br 

área: resiliência urbana

o rio+B é um projeto que incentiva empresas e redes de negócios a avaliarem e to-
marem consciência de seu impacto socioambiental visando engajar a iniciativa privada 
numa agenda de sustentabilidade comum para a cidade do rio de Janeiro. realizado pelo 
Sistema B, o projeto faz uso de ferramentas mundialmente reconhecidas, gratuitas e onli-
ne, para avaliação de impacto socioambiental nas empresas.

Em parceria com o rio resiliente, da prefeitura do rio de Janeiro, da fundação Ellen 
Macarthur (think tank líder global no conceito de economia circular) e da liga de intraem-
preendedores, entre outras entidades focadas em desenvolvimento econômico, convida as 
empresas do rio de Janeiro a avaliarem seu impacto socioambiental e implementarem uma 
agenda de melhoria para a cidade através dos negócios.

No Rio de Janeiro o projeto teve início em março de 2016 e prevê uma duração de 18 
meses, quando os resultados serão divulgados por meio de dados compilados, tendo em vis-
ta que os dados sobre o impacto socioambiental das empresas são sigilosos. o Sistema B já 
está trabalhando pela replicação do projeto em outras cidades do Brasil e da américa latina.
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tErritóriO

Metodologia de Desenvolvimento integrado e Sustentável do território – DiSt 
– arapiraca, al; Santos, SP; guarujá, SP; itanhaém, SP; Campinas, SP; goiânia, 
gO; londrina, Pr; Queimados, rj; Manaus, aM; rio Branco, aC; Salvador, Ba; 

uberlândia, Mg
www.caixa.gov.br/sustentabilidade  

áreas: Empreendedorismo; habitação; território

amparada pela lei nº 11.977 e por meio do fundo Socioambiental CaiXa, a Caixa 
apoia projetos que propõem soluções para o desenvolvimento local, a integração das polí-
ticas públicas e a melhor adequação dos espaços construídos nos territórios dos empreen-
dimentos de grande porte do programa Minha Casa Minha vida, e que resultem na melhoria 
da qualidade de vida para seus moradores. Esses projetos têm seu alicerce na metodologia 
DIST - Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Território desenvolvida pela CAIXA.

a metodologia tem como objetivo promover o desenvolvimento humano e territorial 
sustentáveis em suas dimensões econômica, social e ambiental, mediante articulação e re-
vitalização de redes sociais, democratização das relações e integração às políticas públicas 
em territórios de MCMv. o DiSt fomenta as dinâmicas locais e, em sua execução, estimula a 
complementação mútua de ações voltadas para o fortalecimento do território e a construção 
de relacionamentos baseados na confiança, cooperação, inovação e empreendedorismo.

Por meio do DIST, busca-se o atingimento dos seguintes eixos na execução dos projetos:

• Econômico: potencialidades e oportunidades para dinamizar a economia local, 
empreendedorismo, economia solidária, geração de trabalho e renda, qualifica-
ção profissional;

• Social: formação do capital social local, formação de lideranças, população jovem;

• Ambiental: promoção de ações para apropriação, manutenção e conservação do 
patrimônio construído, qualidade ambiental do espaço público e condominiais.

a proposta metodológica a ser implementada abrange a elaboração e a implementa-
ção da Agenda Local de Desenvolvimento Territorial, contemplando ações a serem execu-
tadas no período de até 3 anos e um Plano de Futuro para o Desenvolvimento Territorial, 
construído com a visão de futuro da população a ser beneficiada, dando sustentabilidade 
ao empreendimento e ao território. a metodologia é replicável em territórios de habitação 
de interesse social e comunidades de baixa renda enxergadas como áreas de oportunidades.   

O DIST baseia-se na participação e no engajamento de todos os entes envolvidos no 
processo de desenvolvimento das comunidades, seja no diagnóstico, elaboração da proposta 
de ações a serem executadas, formação de lideranças locais, seja na construção do Plano de 
futuro. por isso, além das entidades executoras especialistas em desenvolvimento sustentável 
territorial e dos moradores dos empreendimentos, são também envolvidos nos projetos o en-
torno desses empreendimentos, o poder público local, os parceiros públicos e privados, entre 
outros parceiros que colaborem para o fortalecimento do território e de suas comunidades.
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a metodologia DiSt pode ser sintetizada pela presença articulada de quatro grandes 
dimensões de ações e resultados, as quais são adaptadas ao perfil dos territórios em que 
cada projeto se insere. São elas:

i. desenvolvimento da governança territorial;

ii. dinamização econômica;

iii. promoção sociocultural;

iv. gestão ambiental.

Em sua primeira fase, a metodologia DiSt foi implementada em 11 territórios, abran-
gendo 48 empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida, com mais de 1.000 uni-
dades habitacionais, nas 5 regiões brasileiras, com recursos do FSA CAIXA no total de R$ 
18,1 milhões. O DIST FASE I beneficia mais de 21.000 famílias nos municípios de Arapiraca, 
al; Santos, Sp; guarujá, Sp; itanhaém, Sp; Campinas, Sp; goiânia, go; londrina, pr; quei-
mados, rJ; Manaus, aM; rio Branco, aC; Salvador, Ba; uberlândia, Mg.

agora, na fase ii do DiSt MCMv, a CaiXa seleciona projetos que serão executados 
em 7 (sete) territórios formados por empreendimentos do MCMv nos seguintes municí-
pios: Campinas/SP; Fortaleza/CE; Lauro de Freitas/BA; Ribeirão das Neves/MG; Rio Largo/
al; São José do ribamar/Ma; timon/Ma. Esses territórios compreendem 57 empreendi-
mentos, totalizando 42.070 unidades habitacionais e alcançam cerca de 168.280 pessoas. 
Destes territórios, 5 recebem projetos em julho/16. São eles: Campinas/SP; Fortaleza/CE; 
lauro de freitas/Ba; ribeirão das neves/Mg; rio largo/al

os projetos selecionados serão custeados com recursos do fSa CaiXa e, obrigato-
riamente, com recursos oriundos de contrapartida oferecida pela entidade parceira que 
apresentou o projeto. o valor previsto para a execução de projetos DiSt MCMv fase ii em 7 
territórios do MCMV é de R$15 milhões.

gestão da Biodiversidade urbana
http://sams.iclei.org/o-que-fazemos/promovemos-a-acao-local/programas/gestao-da-bio-

diversidade-urbana.html

o iClEi – Local Governments for Sustainability possui um programa focado em ges-
tão da biodiversidade urbana, que proporciona o acesso a diversas iniciativas e ferramentas 
para auxiliar governos locais na gestão da biodiversidade. visa preservar a biodiversidade 
no contexto de um planeta mais urbano, reforçando a sua importância para um desenvol-
vimento mais sustentável.

hortas Comunitárias – São Paulo, SP
http://cidadessemfome.org/

a organização Cidades sem fome transforma em hortas comunitárias terrenos pú-
blicos e particulares que não possuem uma destinação específica na cidade de São Paulo. 
Seu objetivo é melhorar a situação dos habitantes da zona leste da cidade por meio de 
projetos sustentáveis de agricultura urbana, baseados em processos de produção orgâni-
ca, criando oportunidades de trabalho para pessoas em situação de vulnerabilidade social 
e melhorando a situação alimentar e nutricional de crianças e adultos.
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OutrOS

Programa Cidades Sustentáveis – nacional
http://www.cidadessustentaveis.org.br

o programa Cidades Sustentáveis (pCS) oferece aos gestores públicos uma agen-
da completa de sustentabilidade urbana, um conjunto de indicadores associados a esta 
agenda e um banco de práticas com casos exemplares, nacionais e internacionais, a serem 
perseguidos pelos municípios. Seu objetivo é sensibilizar e mobilizar as cidades brasileiras 
para que se desenvolvam de forma econômica, social e ambientalmente sustentável.

É uma realização da rede nossa São paulo, da rede Social Brasileira por Cidades 
Justas, Democráticas e Sustentáveis (Cidades em rede) e do instituto Ethos. o progra-
ma oferece uma plataforma que incorpora de maneira integrada as dimensões social, 
ambiental, econômica, política e cultural, abordando as diferentes áreas da gestão pú-
blica em 12 eixos temáticos (governança; bens naturais comuns; equidade, justiça social 
e cultura de paz; gestão local para a sustentabilidade; planejamento e desenho urbano; 
cultura para a sustentabilidade; educação para a sustentabilidade e qualidade de vida; 
economia local, dinâmica, criativa e sustentável; consumo responsável e opções de es-
tilo de vida; melhor mobilidade, menos tráfego; ação local para a saúde; do local para o 
global). a cada um deles estão associados indicadores, casos exemplares e referências 
nacionais e internacionais de excelência. 

Prefeitos de todo o País, partidos políticos e candidatos às eleições de 2016 puderam 
confirmar seu engajamento com o desenvolvimento sustentável assinando a Carta Com-
promisso. Com isso, os signatários se comprometem a realizar um diagnóstico do município 
a partir dos indicadores apresentados pelo pCS, a elaborar o plano de Metas e a prestar 
contas das ações desenvolvidas e dos avanços alcançados por meio de relatórios, revelan-
do a evolução dos indicadores.

Com a adesão ao programa Cidades Sustentáveis, a administração pode contar com 
um conjunto de ferramentas que contribuirá para aprimorar os instrumentos de gestão, 
tais como:  um software para a inclusão dos indicadores sociais, econômicos, políticos, am-
bientais e culturais de sua cidade; um banco de boas práticas de políticas públicas que al-
cançaram resultados positivos em várias cidades do Brasil e do mundo; um conjunto de 
diretrizes para colaborar e inspirar suas propostas de políticas públicas e seu plano de Me-
tas. as cidades participantes também têm acesso ao programa de formação e Capacitação 
de profissionais nas áreas de políticas públicas, têm acesso a informações estratégicas, 
trocam experiências com outros municípios, além de se constituírem como referências de 
desenvolvimento sustentável e podem utilizar o selo Cidade participante do programa Ci-
dades Sustentáveis em suas publicações, além de estarem aptos a se inscreverem ao Prê-
mio Cidades Sustentáveis. 

o programa Cidades Sustentáveis quer criar um novo padrão de relação dos cidadãos 
com a política, com candidatos assumindo compromissos concretos e cidadãos acompa-
nhando os resultados desses compromissos. a plataforma online do programa disponi-
biliza um mapa que apresenta a lista completa dos prefeitos (as) eleitos (as) nas eleições 
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municipais de 2012 e partidos políticos que assinaram a carta-compromisso do Programa 
Cidades Sustentáveis.

Em 2016, o programa Cidades Sustentáveis ingressou em uma nova etapa, já que a 
prioridade é a implementação e municipalização dos objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (oDS) no Brasil. 

Neste contexto, e no âmbito das eleições municipais de 2016, o Programa Cidades Sus-
tentáveis (pCS) lançou recentemente a nova plataforma Cidades Sustentáveis, incorporando 
os objetivos e as metas dos oDS, principalmente aquelas que poderão ser implementadas 
em nível municipal e regional - justamente onde as prefeituras têm o protagonismo central 
dessa governança.

Para sensibilizar pré-candidatos (as), candidatos (as) e partidos políticos, o PCS 
lançará uma grande campanha de mobilização e comunicação voltada ao poder públi-
co e à toda sociedade. Além disso, procurará firmar compromissos de candidatos (as) 
e posteriormente o engajamento dos prefeitos (as) eleitos (as) com a nova plataforma 
do programa Cidades Sustentáveis e os objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por 
meio da assinatura de uma Carta-compromisso (http://www.cidadessustentaveis.org.br/
carta-compromisso-2016).

Programa Município Verde azul – SP
http://www.ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul/

lançado em 2007 pelo governo do Estado de São paulo, por meio da Secretaria de 
Estado do Meio ambiente, o programa Município verdeazul tem o propósito de medir e 
apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda 
ambiental nos municípios. o principal objetivo do programa é estimular e auxiliar as pre-
feituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para 
o desenvolvimento sustentável do estado de São paulo. a participação de cada um dos 
municípios paulistas ocorre com a indicação de um interlocutor e um suplente, por meio 
de ofício encaminhado à Secretaria de Estado do Meio ambiente. além disso, a participa-
ção do município no pMva é um dos critérios de avaliação para a liberação de recursos do 
Fundo Estadual de Controle da Poluição. As ações propostas pelo PMVA compõem as dez 
Diretivas norteadoras da agenda ambiental local, abrangendo os seguintes temas estra-
tégicos: Esgoto Tratado, Resíduos Sólidos, Biodiversidade, Arborização Urbana, Educação 
ambiental, Cidade Sustentável, gestão das águas, qualidade do ar, Estrutura ambiental e 
Conselho ambiental. para a consecução do seu objetivo, o pMva oferece capacitação técni-
ca aos interlocutores indicados pela municipalidade e, ao final de cada ciclo anual, publica o 
“ranking ambiental dos municípios paulistas”. tal ranking resulta da avaliação técnica das 
informações fornecidas pelos municípios, com critérios pré-estabelecidos de medição da 
eficácia das ações executadas. A partir dessa avaliação, o Indicador de Avaliação Ambiental 
é publicado para que o poder público e toda a população possam utilizá-lo como norteador 
na formulação e aprimoramento de políticas públicas e demais ações sustentáveis. Certa-
mente, é um programa que pode ser replicado em outros estados.
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COnSiDEraçõES finaiS

O mundo e o Brasil estão cada vez mais urbanos. Como vimos ao longo desse docu-
mento, falar sobre a temática do desenvolvimento urbano sustentável pressupõe 
contemplar inúmeras das questões colocadas no debate atual sobre desenvolvi-

mento, como pobreza, desigualdades sociais, mobilidade, degradação ambiental, vulne-
rabilidade a desastres e impactos da mudança do clima. a promoção de uma nova agenda 
para as cidades não pode ignorar a força motriz da urbanização como indutora do desen-
volvimento, mudança e melhoria nas vidas das pessoas que vivem em cidades.

É notória a importância da ação local para o desenvolvimento urbano sustentável, 
protagonizada por gestores públicos municipais, em parceria e colaboração com diversos 
setores da sociedade, incluindo o setor empresarial, desde os estágios iniciais da concep-
ção de uma visão de desenvolvimento urbano sustentável para as cidades. 

Esperamos que essa agenda tenha sido útil ao apresentar um panorama sobre o 
contexto das áreas urbanas no mundo e no Brasil, bem como a atual agenda de desen-
volvimento urbano sustentável no território brasileiro, que dialoga com os objetivos de 
Desenvolvimento urbano Sustentável e a legislação brasileira em vigor. as diversas inicia-
tivas e projetos que ilustram parcerias público-privadas bem-sucedidas espalhadas pelo 
território nacional buscaram inspirar os leitores para a ação local, considerado os princípios 
e componentes apresentados. 
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