
 Sabe-se que a civilização nasceu junto às cidades, que 
não passavam de pequenas aglomerações de pessoas,  

que cresceram em tamanho e complexidade no 
decorrer dos tempos, através de um processo contínuo 

a que se denominou URBANIZAÇÃO.

 Este fenômeno demográfico expressa-se na tendência 
de concentração das populações nas cidades e, 

ultimamente, vem se estabelecendo como um novo 
estágio de desenvolvimento da humanidade, no qual a 
relação homem/natureza acabou sendo colocada em 

xeque, devido aos problemas ambientais.

Cidade e Meio Ambiente



 Embora consista em um 
processo bastante antigo, 

surgido por volta de 4.000 
a.C., foi a partir da 

REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL (1750-
1830), que esse fenômeno 
passou a ter uma dimensão 

não apenas local, mas a 
ocorrer em um ritmo 

acelerado tendendo a se 
estender em nível global. 



 Até o século XIX, não havia     
a preocupação de explicar               

a cidade enquanto um 
fenômeno socioespacial,   
como passariam a fazer 

historiadores e sociólogos. 

 O processo crescente de 
urbanização ocasionado pela 
sociedade industrial levou a 
problemas de equilíbrio da 
própria ordem social, o que 

originou e promoveu o estudo 
do espaço urbano. 

Paris Medieval
(século X dC)

Evolução Urbana de Paris no séc. XIX
(2,2 milhões de habitantes)



Crescimento de Londres



 Atualmente, a CIDADE
é vista como uma entidade 
global; ponto crítico das 

relações sociais, 
econômicas e políticas, que 
se expressam a partir de sua 
espacialização e que é etapa 

de um processo histórico 
irreversível e dinâmico. 

Seul, 
Coréia do Sul

Mumbai 
(antiga Bombaim), 
Índia



 Recentemente, o Despertar 
Ecológico conduziu ao 

conceito da cidade como 
ORGANISMO VIVO, 

isto é, um gigantesco 
animal imóvel que 

consome oxigênio, água, 
energia e alimentos; e 

excreta despejos orgânicos 
e gases poluentes,  o qual 
não sobreviveria sem a 

entrada dos recursos 
naturais dos quais depende.



 Hoje, a metade da população do mundo mora em 
cidades. Para 2025, esta cifra aumentará para 75% do 

número de pessoas de todo o planeta. Segundo a 
Organização das Nações Unidas – ONU, o número 

de brasileiros vivendo em áreas urbanas já atingiu em 
2010 a cifra de 90% da população. 

São Paulo

Cidade do México



Concentração da população urbana mundial

Mais de 12 milhõesDe 8 a 10 milhões De 10 a 12 milhões



 Se em 1950, somente 

Nova York possuía 
mais de 10 milhões de 

habitantes, hoje já existem 
15 megalópoles no 

planeta, o que tende a 
crescer nos próximos 

decênios, podendo chegar 
a mais de 20 em 2015, 

assim como o número de 
áreas urbanas com 

população entre 5 e 10 
milhões, o qual irá de 7 

para 37. 
Nova York



As 10 maiores cidades do mundo (2008)
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Fonte:
http://rankz.wordpress.com



As 10 maiores regiões metropolitanas (2008)
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Fonte:
http://rankz.wordpress.com



Tóquio (Vista aérea do Shinjuku District)



 Hoje, a URBANIZAÇÃO é vista como uma 
realidade dinâmica, fruto de um processo  

irreversível, sendo o grande desafio do milênio como 
redefinir o modelo de desenvolvimento econômico,    

de forma a evitar uma situação ambiental de completa 
insustentabilidade e auto-destruição.



 Nasce assim a idéia de 

SUSTENTABILIDADE
que passa a se afirmar cada 

vez mais nas últimas 
décadas, influenciando                  
as posturas de projeto e 
construção civil tanto no 
mundo como no Brasil, 

diante dos vários desafios e 
problemas socioambientais 
do mundo contemporâneo.   



 O LOGOCENTRISMO, a racionalidade tecnológica            
e o desequilíbrio ambiental resultaram em um dos 
maiores desafios da humanidade para este novo 

milênio: uma completa revisão de conceitos 
(natureza e desenvolvimento) e mudança de posturas.

 Em termos gerais, as bases do despertar ecológico 
formaram-se no século XIX, a partir da degradação 

ambiental advinda da industrialização, o que 
provocou as primeiras ações preservacionistas, como 
o Naturalismo, o Movimento Conservacionista e  o 
Park Movement, este último desenvolvido nos EUA.

Despertar Ecológico



 A Inglaterra, a França e                
os EUA foram os pioneiros 

no ambientalismo. 

 Os primeiros países buscando 
conservar as poucas reservas 

naturais remanescentes da 
Europa; e os EUA 

estabelecendo santuários 
naturais e promovendo o 

manejo de recursos, por sua 
tradição ruralista e como 

reação à conquista das terras 
virgens do Oeste americano.

Yellowstone National Park
(1872, Wyoming EUA)

Grand Canyon National Park
(De 6 a 29 km por 350 km)



 Em 1923, acontecia em Paris, França, o 1º Congresso 
Internacional para a Proteção da Natureza e, em 

1934, houve a criação do 1º Escritório Internacional 
de Conservação Ambiental, em Bruxelas, Bélgica.

Grande Place
Bruxelas, Bélgica

Parc du Champ-de-Mar
Paris, França



 Entretanto, durante toda 
primeira metade do século 

XX – Movimento Moderno 
– ainda predominou a 

concepção funcionalista                 
da existência humana, 
assentada sobre a idéia                  
de um mundo infinito e 

refletida nas práticas 
“racionais” dos arquitetos                

e urbanistas modernos.

Villa Savoye
(1929,Poissy Fr.)
Le Corbusier (1887-1965)

Conjuntos residenciais
racionalistas 
(Décadas de. 1920/30)



 Mesmo assim, alguns            
já questionavam a 

segregação entre cidade e 
campo desde os anos 30, 

como Frank Lloyd 
Wright (1869-1959), que, 

através da sua proposta  
para a BROADACRE 
CITY (1934), sugeria  
uma estrutura urbana 
totalmente imersa na 

paisagem, re-integrando 
Homem e Natureza.

Frank Lloyd Wright
(1869-1959) 

Broadacre City
(1934)



 Porém, no período moderno, os urbanistas 
funcionalistas permaneceram em sua proposição de 

redesenhar a CIDADE INDUSTRIAL sob os 
princípios da razão, lógica e eficiência, negando suas 
bases históricas, culturais e principalmente naturais.

Plano-piloto de Brasília DF (1955)
Lúcio Costa (1902-98) 



 O pensamento ambientalista 
somente conseguiu se 

desenvolver a partir do fim 
da SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL (1939/45), 
especialmente devido aos 

danos causados pelo conflito 
e ao rápido desenvolvimento 
econômico mundial, o que 

promoveu o surgimento dos 
primeiros órgãos ambientais. 

Bombardeios em
Conventry GB (1940)



 Em 1945, o lançamento  das 
primeiras bombas atômicas              
fez surgiram movimentos 

antinucleares e pacifistas, que 
lutavam contra a possibilidade 

de uma catástrofe global.

 A própria criação da ONU 
(1945), com sede em Nova 

York EUA; e da União 
Internacional para a 

Conservação da Natureza e 
seus recursos – UICN (1948), 

sediada em Morges, Suíça, 
apontava para novas direções. 

Sede da  ONU
Organização das 
Nações Unidas
(New York US)



 Contudo, a primeira 
conferência da ONU sobre 

problemas ambientais (Lake
Success New York NY –
EUA, 1949), teve pouca 

repercussão devido ao seu 
contexto histórico 

conturbado: era o início da 
Guerra Fria, que perduraria 

por décadas. Apenas 49 
países participaram e sem             

a presença da URSS. 

Lake Success
New York, EUA



 Na década de 1950, 
Richard Buckminster
Füller (1895-1983) já 

promovia o uso mínimo 
de materiais e energia 

em produtos, como 
casas e automóveis, 
cunhando o termo 

SPACESHIP EARTH, 
que levava as pessoas a 

pensarem o planeta 
como algo finito.

R. Buckminster Füller (1895-1983)
Füller House (1946)

Apartment Building &
Geodesic Dome (1954/60)



 Nos anos 60, muitos livros 
popularizaram o debate sobre 
o meio ambiente, tais como:

 The Waste Makers (1961) ,      
de Vance Packard (1914-96), 
que denunciava a sociedade 
do desperdício;

 Silente Spring (1962) ,                  
de Rachel Carson (1907-64), 
que tratava dos impactos 
ambientais causados por 
produtos químicos  (DDT);

 Design for a Real World
(1967) , de Victor Papanek
(1927-99), que defendia o 
eco-design. 



 Até o fim da década de 
1970, apareceram vários 
movimentos ecológicos, 

como o World Wild Fund
for Nature – WWF 
(criado em 1961, na 

Suíça), o Greenpeace
(fundado em 1971, no 

Canadá) e o Earth First
(fundado em 1979, nos 

EUA), a que se somaram 
os partidos “verdes” nos 

anos 80 em toda a Europa.

EART FIRST



 Somente no período entre 
1945 e 1962, houve 423 
detonações nucleares no 

mundo e, aos poucos, se foi 
notando que tais testes eram 
extremamente prejudiciais 
ao meio ambiente de todo o 
planeta. Por exemplo, houve 
chuva radioativa de granizo 

na Austrália, a mais de 
2.800 km do local de testes 

britânicos, o mesmo 
acontecendo em Nova York 
com os testes em Nevada.



 O conturbado panorama de 1968  levou ao ápice da 
reflexão em torno das consequências das atividades 
humanas no ambiente, promovendo a  Conferência 

Internacional da Biosfera (Paris,1968), com a 
participação de 64 países, 14 entidades e 13 ONGs.
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