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da qualidade de vida nas cidades, observando a necessidade de contextualização, de forma que 
as soluções para o enfrentamento dos desafios sempre respeitem a realidade e condições locais.

Como resultado dessa investigação sobre cidades sustentáveis, o presente estudo aponta para a 
inclusão do tema “conservação e recuperação de ecossistemas e da biodiversidade, incluindo a gestão 
adequados recursos hídricos” ao rol de temas já abordados pelo Ministério de Ciência, Tecnologia 
e Inovação (construções sustentáveis de interesse social, mobilidade e sistema de transporte 
coletivo, saneamento ambiental e sistemas sustentáveis de energia). Além disso, o estudo apresenta 
um modelo misto de atuação para o MCTI, de maneira que este possa trabalhar com demandas 
induzidas, parcialmente induzidas e espontâneas, bem como a necessidade de desenvolver uma 
capacidade de inteligência estratégica capaz de oferecer um olhar de longo prazo e antecipar 
potenciais desafios e linhas de ação em CTI a serem fomentadas ou induzidas.

13

INTRODUÇÃO

Após décadas de intensificação do processo de urbanização, mais da metade da população 
mundial habita atualmente em cidades []. No Brasil, a taxa de urbanização atingiu  em 
 e deverá chegar a  até o ano de  [;]. Essa aglomeração humana nos espaços 
urbanos suscita os mais variados desafios sociais, ambientais e econômicos, e a fim de manter 
um crescimento sustentável, respeitando os limites naturais do ecossistema e promovendo a 
redução das desigualdades sócio-espaciais, as cidades precisam buscar soluções e alternativas de 
forma a garantir uma transição rumo a um ambiente mais justo, inclusivo e sustentável.

A temática urbana vem ganhando cada vez maior destaque na agenda econômica e política global 
em virtude de sua ampla aderência aos mais diversos elementos que compõem os principais 
desafios em relação ao meio ambiente e a sustentabilidade da vida humana. Os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), lançados pelas Nações Unidas, traduzem essa preocupação 
com o espaço urbano ao dedicar um ODS exclusivamente ao tema das cidades.

Tendo em vista a relevância da temática urbana, o presente estudo buscou identificar os principais 
desafios e soluções para o alcance de cidades mais sustentáveis no Brasil, bem como apresentar uma 
estratégia de ação em ciência, tecnologia e inovação para a promoção de cidades sustentáveis. A 
construção das estratégias de ação seguiu um processo metodológico que incluiu o mapeamento 
de referências bibliográficas, a realização de uma oficina de futuro e de uma consulta pública online, 
bem como a realização de um workshop com atores selecionados para a discussão dos resultados 
preliminares. O mapeamento inicial identificou  soluções (entre tecnologias e processos) para 
o enfrentamento de doze temas referentes à realidade urbana e funcionou como um mapa para a 
investigação deste complexo objeto de estudo.

Considerou-se que uma definição de Cidades Sustentáveis, do ponto de vista do Ministério de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, passa, necessariamente, por soluções de CTI que sejam capazes 
de endereçar, simultaneamente, os desafios ambientais, sociais e econômicos, atuais e futuros, de 
forma sustentável. Assim, as soluções ou estratégias mais adequadas para o fomento de cidades 
sustentáveis no Brasil envolvem ações de pesquisa e inovação, incluindo o desenvolvimento, a 
aplicação e a transferência de tecnologia e conhecimento, para a promoção de uma melhoria 
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da qualidade de vida nas cidades, observando a necessidade de contextualização, de forma que 
as soluções para o enfrentamento dos desafios sempre respeitem a realidade e condições locais.

Como resultado dessa investigação sobre cidades sustentáveis, o presente estudo aponta para a 
inclusão do tema “conservação e recuperação de ecossistemas e da biodiversidade, incluindo a gestão 
adequados recursos hídricos” ao rol de temas já abordados pelo Ministério de Ciência, Tecnologia 
e Inovação (construções sustentáveis de interesse social, mobilidade e sistema de transporte 
coletivo, saneamento ambiental e sistemas sustentáveis de energia). Além disso, o estudo apresenta 
um modelo misto de atuação para o MCTI, de maneira que este possa trabalhar com demandas 
induzidas, parcialmente induzidas e espontâneas, bem como a necessidade de desenvolver uma 
capacidade de inteligência estratégica capaz de oferecer um olhar de longo prazo e antecipar 
potenciais desafios e linhas de ação em CTI a serem fomentadas ou induzidas.
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INTRODUÇÃO

Após décadas de intensificação do processo de urbanização, mais da metade da população 
mundial habita atualmente em cidades []. No Brasil, a taxa de urbanização atingiu  em 
 e deverá chegar a  até o ano de  [;]. Essa aglomeração humana nos espaços 
urbanos suscita os mais variados desafios sociais, ambientais e econômicos, e a fim de manter 
um crescimento sustentável, respeitando os limites naturais do ecossistema e promovendo a 
redução das desigualdades sócio-espaciais, as cidades precisam buscar soluções e alternativas de 
forma a garantir uma transição rumo a um ambiente mais justo, inclusivo e sustentável.

A temática urbana vem ganhando cada vez maior destaque na agenda econômica e política global 
em virtude de sua ampla aderência aos mais diversos elementos que compõem os principais 
desafios em relação ao meio ambiente e a sustentabilidade da vida humana. Os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), lançados pelas Nações Unidas, traduzem essa preocupação 
com o espaço urbano ao dedicar um ODS exclusivamente ao tema das cidades.

Tendo em vista a relevância da temática urbana, o presente estudo buscou identificar os principais 
desafios e soluções para o alcance de cidades mais sustentáveis no Brasil, bem como apresentar uma 
estratégia de ação em ciência, tecnologia e inovação para a promoção de cidades sustentáveis. A 
construção das estratégias de ação seguiu um processo metodológico que incluiu o mapeamento 
de referências bibliográficas, a realização de uma oficina de futuro e de uma consulta pública online, 
bem como a realização de um workshop com atores selecionados para a discussão dos resultados 
preliminares. O mapeamento inicial identificou  soluções (entre tecnologias e processos) para 
o enfrentamento de doze temas referentes à realidade urbana e funcionou como um mapa para a 
investigação deste complexo objeto de estudo.

Considerou-se que uma definição de Cidades Sustentáveis, do ponto de vista do Ministério de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, passa, necessariamente, por soluções de CTI que sejam capazes 
de endereçar, simultaneamente, os desafios ambientais, sociais e econômicos, atuais e futuros, de 
forma sustentável. Assim, as soluções ou estratégias mais adequadas para o fomento de cidades 
sustentáveis no Brasil envolvem ações de pesquisa e inovação, incluindo o desenvolvimento, a 
aplicação e a transferência de tecnologia e conhecimento, para a promoção de uma melhoria 
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