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RESUMO 

O desenvolvimento sustentável vem sendo objeto de discussão há algumas décadas entre os 
líderes dos governos. A sustentabilidade é o objetivo de diversos países e serve como horizonte 
para o desenvolvimento de políticas públicas que envolvam não somente o meio ambiente, mas 
também, aspectos econômicos e sociais. A Agenda 2030 editada pela Organização das Nações 
Unidas consolida vários avanços referentes à sustentabilidade e fixa 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável a serem concretizados pelos países. Este artigo tem como 
objetivo compreender as dimensões da sustentabilidade e a importância da Agenda 2030 para 
a criação de cidades sustentáveis. Para isso, o artigo foi desenvolvido por meio de uma revisão 
bibliográfica, levantando-se pesquisas e estudos referentes ao tema. A análise aponta para a 
necessidade dos governos em criar políticas públicas que possam beneficiar as futuras gerações. 
A Agenda 2030 eleva o papel das cidades como principais atores na busca por melhores 
condições ambientais, sociais e econômicas.  
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ABSTRACT 

Sustainable development has been the subject of discussion for some decades among 
government leaders. Sustainability is the objective of several countries and serves as a horizon 
for the development of public policies that involve not only the environment, but also economic 
and social aspects. The 2030 Agenda edited by the United Nations consolidates several 
advances related to sustainability and sets 17 Sustainable Development Goals to be achieved 
by countries. This article aims to understand the dimensions of sustainability and the importance 
of the 2030 Agenda for the creation of sustainable cities. For this, the article was developed 
through a bibliographic review, raising research and studies related to the topic. The analysis 
points to the need for governments to create public policies that can benefit future generations. 
The 2030 Agenda elevates the role of cities as the main actors in the search for better 
environmental, social and economic conditions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O desenvolvimento sustentável é um assunto central no contexto social, ambiental e 

econômico das cidades. Trata-se de um caminho para entender os problemas globais e 

proporcionar relações saudáveis do ser humano com o meio ambiente, oferecendo qualidade de 

vida para as próximas gerações.  

O problema ambiental passou a ser parte das preocupações dos países no século XX, 

especialmente no final da década de 60 e início de 1970 (POTT; ESTRELA, 2017).  

 A jornada da sustentabilidade e movimentações da Organização das Nações Unidas – 

ONU com o intuito de unir os países em prol de questões socioambientais iniciou há 50 anos. 

A primeira grande conferência da ONU foi a conferência sobre o Meio Ambiente, também 

conhecida como Conferência de Estocolmo, ocorrida de 5 a 16 de junho de 1972 (FACIROLI; 

FONSECA, 2020).  

 No ano de 1980 por meio de uma importante publicação da International Union for 

Conservation of Natureand Natural Resources, intitulada “World Conservation Strategy: 

Living Resource Conservation for Sustainable Development”, introduziu o termo 

“desenvolvimento sustentável” nos meios científicos. O objetivo do documento foi promover a 

realização do desenvolvimento sustentável por meio da conservação dos recursos vivos. 

(SACHS, 2015).  

O termo foi pioneiramente adotado e popularizado em 1987, no relatório da Comissão 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, amplamente conhecida pelo 

nome de sua presidente, Gro Harlem Brundtland. Por meio dele considerou-se o 

desenvolvimento sustentável como aquele desenvolvimento que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras em atender suas próprias 

necessidades (SACHS, 2015).  

Com o decorrer dos anos, diversas estratégias, ações e agendas globais foram 

desenvolvidas pela ONU com o objetivo de fortalecer, conscientizar e concretizar o 

desenvolvimento sustentável de forma global. Especificamente, em 2015, chefes de Estado e 

de Governo e altos representantes, reunidos na sede das Nações Unidas em Nova York (EUA), 

criaram a Agenda 2030, esquematizando novos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
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(ODS), com o interesse de guiar a economia mundial, bem-estar e diplomacia para as futuras 

gerações (ONU, 2015).  

Para atingir esses objetivos as cidades precisam de gestões que possam transformá-las 

em sustentáveis, conscientizando seus habitantes da imporância da preservação não somente do 

meio ambiente, como também, de atitudes que envolvam o bem-estar e a qualidade de vida. 

Nesse contexto, há o que se chama de Smart Cities (Cidades Inteligentes), tendo o seu conceito 

relacionado à infraestrutura tecnológica, incluindo desde prédios inteligentes à inserção de 

tecnologias que facilitam a vida das pessoas. A proposta das Cidades Inteligentes está centrada 

na melhoria das condições de vida das pessoas com ênfase na governança dos espaços, 

priorizando saúde, segurança e bem-estar social e a sustentabilidade (SEBRAE, 2019). 

Sendo assim, torna-se relevante analisar a importância da Agenda 2030 para o alcance 

da sustentabilidade das cidades. Para tanto, o objetivo deste trabalho foi compreender as 

dimensões da sustentabilidade e a importância da Agenda 2030 para a criação de cidades 

sustentáveis. Busca-se, com este estudo, ampliar as discussões sobre o desenvolvimento 

sustentável e incentivar novas pesquisas que abordam esta temática.  

Esse artigo segue apresentando, na seção dois, algumas contibuições teóricas sobre o 

conceito de sustentabilidade com destaque para as suas diversas dimensões e na seção três 

expõe-se algumas considerações a respeito da Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. A seção quatro foi destinada à apresentação da metodologis utilizada na pesquisa, 

postreriormente, realizou-se a análise e discussão dos resultados. Por fim, na seção seis, 

demonstrou-se as considerações finais sobre o estudo desenvolvido.  

 

2 AS DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE  

 

As cidades buscam o desenvolvimento sustentável como estratégia para o seu 

crescimento e desenvolvimento econômico, por meio de políticas públicas e práticas voltadas 

à melhoria da qualidade de vida da população e do meio ambiente. Pode-se dizer que elas 

possuem como princípio a melhoria do bem-estar e qualidade de vida dos seus habitantes, 

integrando a administração do meio urbano com os sistemas ecológicos e ambientais 

(SEBRAE, 2019).  
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Ainda não há um consenso entre os estudiosos sobre o que é a sustentabilidade. No 

entanto, ela pode ser compreendida sob diversas dimensões, destacando-se sete delas: 

sustentabilidade social (melhoria da qualidade de vida da população, igualdade na distribuição 

de renda e diminuição das diferenças sociais); sustentabilidade econômica (regularização dos 

fluxos de investimento, públicos e privados, compatibilidade entre os padrões de produção e 

consumo, equilíbrio de balanço de pagamento, acesso à ciência e tecnologia); sustentabilidade 

ecológica (o uso dos recursos naturais deve minimizar danos aos sistemas de sustentação da via 

(redução dos resíduos tóxicos e da poluição, reciclagem de materiais e energia, tecnologias de 

maior eficiência e regras de proteção ambiental)); sustentabilidade cultural (respeito aos 

diferentes valores entre os povos); sustentabilidade espacial (equilíbrio entre o espaço urbano 

e o rural, equilíbrio de migrações, adoção de práticas agrícolas não agressivas à saúde e ao meio 

ambiente); sustentabilidade política (evolução da democracia, construção de espaços públicos 

comunitários, maior autonomia dos governos locais, descentralização da gestão dos recursos) e 

sustentabilidade ambiental (equilíbrio de ecossistemas, conservação do espaço geográfico, 

erradicação da pobreza, respeito aos direitos humanos e integração social) (CATALISA, 2021). 

Desse modo, seguindo o conceito de Catalisa (2021), o desenvolvimento sustentável 

pode ser considerado como sendo um modelo econômico, político, social, cultural e ambiental 

equilibrado, que possa satisfazer as necessidades das gerações atuais, sem comprometer as 

gerações futuras.  

Quanto ao conceito de cidade sustentável, Kobayashi et al., (2017) define como sendo 

o espaço urbano que precisa atender aos objetivos sociais, ambientais, políticos e culturais, bem 

como aos objetivos econômicos e físicos de seus cidadãos, com o uso dos recursos de forma 

mais eficiente possível. Juntamente com as cidades sustentáveis há também o que se chama de 

Cidades Resilientes, sendo conceituadas como aquelas capazes de recuperar e adaptar eventos 

adversos, sejam eles, problemas sociais (desemprego, violência, déficit de moradias) ou 

desastres naturais como inundações, furacões, tsunamis (SEBRAE, 2019). 

Sendo assim, percebe-se que as cidades sustentáveis buscam a conscientização e ações 

dos seus habitantes através dos programas e informações divulgadas pelos governos. Por meio 

das práticas busca-se não só a qualidade de vida, mas também, o desenvolvimento econômico 

com a preservação do meio ambiente.  
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É possível notar que a preocupação em criar cidades sustentáveis passou a ser uma 

responsabilidade de todos os agentes da sociedade e, para alcançá-lo, são necessárias diversas 

ações para proteger o meio ambiente, buscando-se opções de produção menos danosas aos 

recursos naturais. Tem-se, assim, o surgimento do conceito de ecoeficiência (MACIEL; 

KHAN; ROCHA, 2017). 

O significado de ecoeficiência foi citado pela primeira vez por Schaltegger e Sturm na 

Suíça no ano de 1990. No entanto, a implementação de políticas e modelos de gestão que 

tratassem de controle da poluição e redução de resíduos, sem esquecer o lado econômico datam 

de algumas décadas anteriores – anos 70 (MACIEL; MACIEL; GOMES, 2020).  

 A ecoeficiência, portanto, surgiu da necessidade de se promover ações coletivas locais, 

regionais, nacionais e mundiais, com o intuito de proteger o meio ambiente para as futuras 

gerações. Esse conceito está diretamente relacionado à capacidade de realizar atividades com 

menor quantidade de recursos (MACIEL; MACIEL; GOMES, 2020).  

 

3 A AGENDA 2030 E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

	 Para se chegar à atual Agenda 2030, diversos outros documentos com preocupações 

ambientais surgiram ao longo do tempo. Em 1972, realizou-se a Conferência de Estocolomo 

organizada pela ONU com o intuito de unir os países em prol das questões socioambientais. 

Esta conferência foi um marco de transformação no desenvolvimento da política ambiental 

internacional, uma vez que destacou a necessidade de moldar as ações humanas com atenção 

para as consequências ambientais. Em decorrência disso, a Assembleia Geral, no mês de 

dezembro do mesmo ano, em 1972, criou o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente, cujo objetivo foi coordenar os trabalhos da ONU relacionados ao meio ambiente 

global (BRASIL, NAÇÕES UNIDAS, 2020).  

 No ano de 1983, a médica e ex-Primeira Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland 

foi convidada para estabelecer e presidir a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. Por meio desta comissão, em 1987, foi lançado o Relatório “Nosso Futuro 

Comum”, conhecido como Relatório de Brundtland (BRASIL, NAÇÕES UNIDAS, 2020). 

 As amplas recomendações realizadas por esta Comissão levaram a realização da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento no Rio de 
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Janeiro, em 1992, conhecida como a “Cúpula da Terra”. Nesta conferência a necessidade de 

ações para o desenvolvimento sustentável foi colocada na agenda pública, criando-se a Agenda 

21 (BRASIL, NAÇÕES UNIDAS, 2020).  

 A Agenda 21 foi o primeiro documento da ONU a identificar papéis e responsabilidades 

dos stakeholders, estabelecendo oito Objetivos do Milênio que seriam aplicados desde 1992 até 

2015. Eles foram fundamentais para estruturar políticas públicas que envolveram redução da 

pobreza; ensino básico universal; igualdade entre os sexos e autonomia das mulheres; menos 

mortalidade infantil; melhor saúde materna; combate à Aids, malária e outras doenças; 

sustentabilidade ambiental e parceria mundial para o desenvolvimento (DENNY, 2016).  

Para atingir esses objetivos, a ONU trabalhou com um conjunto de 18 metas, 

monitoradas por 48 indicadores. Essas metas decorreram da Declaração do Milênio, o mais 

importante compromisso internacional em favor do desenvolvimento e da eliminação da 

pobreza e da fome no mundo, assinada em setembro de 2000, por representantes de 191 estados 

membros da ONU, incluindo 147 chefes de Estado (DENNY, 2016). 

No ano de 2012 a ONU estabeleceu novo processo na Conferência das Nações Unidas 

sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, realizada no Rio de Janeiro, nos dias 13 a 22 

de junho, com o anúncio da criação de um painel intragovernamental para planejamento de 

estratégias após 2015, iniciando-se a idealização dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (RIBEIRO, 2019).  

Em 2014, a International Organization for Standardization (ISO) elaborou a primeira 

norma voltada para as cidades sustentáveis, a ISO 37120:2014, com o intuito de auxiliar os 

gestores públicos a alcançar o desenvolvimento sustentável para as cidades do mundo 

(RIBEIRO, 2019).  

Continuando a análise cronológica dos acontecimentos relacionados à preocupação 

ambiental, destaca-se no ano de 2015 a reunião da Cúpula de Desenvolvimento Sustentável da 

ONU em Nova York. Nesta ocasião foram definidos os novos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) como parte de uma nova agenda, a Agenda 2030. Ela aborda três dimensões 

do desenvolvimento sustentável: econômico, social e ambiental, com a proposta de ser 

implementada de forma integrada (DENNY, 2016). Nela, foram definidos 17 ODS conforme 

observa-se na Figura 1: 
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Fonte: BRASIL, NAÇÕES UNIDAS, 2021.  

A ONU reconhece que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, 

especialmente a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o 

desenvolvimento sustentável. Desta forma empenha-se em alcançar o desenvolvimento 

sustentável nas suas três dimensões: econômica, social e ambiental de forma equilibrada e 

integrada (ONUBR, 2019).  

Sendo assim, os governos busacam, de maneira ampla, criar condições para um 

crescimento sustentável, inclusivo e economicamente sustentado, prosperidade compartilhada 

e trabalho decente para todos, tendo em conta os diferentes níveis de desenvolvimento e 

capacidades nacionais (GERALDO; PINTO, 2019).  

 

4 METODOLOGIA   

 

Este artigo utiliza uma metodologia qualitativa caracterizando-se como um estudo 

exploratório com o levantamento bibliográfico sobre o assunto. Esta forma de pesquisa 

preocupa-se com os aspectos da realidade, centrando-se na compreensão e explicação da 

dinâmica das relações sociais. Tem como características a objetivação do fenômeno, 

Figura 1 - Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 
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hierarquização das ações de descrever, compreender e explicar determinado acontecimento 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Foram analisados e selecionados documentos e publicações relacionadas com a 

sustentabilidade e com a criação da Agenda 2030, divulgadas entre os anos de 2015 a 2021, nos 

idiomas português, espanhol ou inglês. Para tanto, utilizou-se as bases de dados Scielo, SPELL, 

e Google Scholar, escolhidos de acordo com a relevância dos estudos e no atendimento aos 

objetivos delimitados neste estudo. 

Para a escolha das referências foram utilizadas as palavras-chave: agricultura urbana; 

agricultura periurbana; sustentabilidade, indicadores de sustentabilidade e cidades sustentáveis. 

Para identificar as publicações internacionais pesquisou-se os termos: “urban agriculture”; 

“community gardens” e “sustainable cities”. 

Após a seleção das publicações realizou-se uma análise de conteúdo para a verificação 

e identificação das informações específicas que pudessem colaborar com este estudo. Assim, 

seguiu-se para a estruturação das ideias iniciais conforme o referencial teórico, estabelecendo 

tópicos para a compreensão das informações coletadas.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Através da busca nas bases de dados, selecionou-se 20 publicações referentes ao tema 

proposto e, a partir deles, destacou-se os principais pontos sobre a sustentabilidade e a Agenda 

2030 da ONU.  

A partir da pesquisa realizada foi possível observar que para desenvolver cidades 

sustentáveis ou resilientes é necessário um longo processo que requer um esforço tanto do poder 

público quanto da população. Pois, ao mesmo tempo em que a sociedade é causadora dos 

problemas que afetam as cidades, também é ela quem sofre com as consequências.  

Pode-se dizer que diversas ações trilham o caminho das cidades sustentáveis, como por 

exemplo, a utilização de formas alternativas de energia, priorização do transporte público, 

reciclagem de resíduos e outros materiais, prevenção da poluição, maximização da conservação 

e promoção da eficiência (MAULEN; MARINHO; ETEROVIC, 2019). Observa-se, portanto, 

que busca-se criar e desenvovler estartégias capazes de integrar o poder público e a sociedade 
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em busca de soluções para o desenvolvimento econômico aliado ao bem-estar dos habitantes e 

à preservação do meio natural.  

Nesse contexto, é importante destacar um estudo intitulado de “The Country 

Sustainability Ranking” da organização especializada em sustentabilidade RobecoSAM, que 

apresentou os dez países mais sustentáveis do mundo, como pode ser observado no Quadro 1: 

Quadro 1 - Lista dos dez primeiros países com destaque para a sustentabilidade 

 

PAÍS AÇÕES SUSTENTÁVEIS 

1º SUÉCIA Inovações tecnológicas e igualdade 
social e entre gêneros. 

 

2º SUÍÇA 

Diminuição dos gases nocivos à 
atmosfera e redução do uso de 

combustíveis fósseis e de energia 
nuclear. 

 

3º NORUEGA 

Diminuição dos gases nocivos à 
atmosfera e redução do uso de 

combustíveis fósseis e de energia 
nuclear. 

4º REINO UNIDO Redução da geração de resíduos. 

5º NOVA ZELÂNDIA Redução da geração de resíduos. 

6º IRLANDA Disseminação de carros elétricos no 
país. 

7º ALEMANHA Economia forte e estável com 
diversos projetos sustentáveis. 

8º DINAMARCA Economia forte e estável com 
diversos projetos sustentáveis. 

9º AUSTRÁLIA Diversas universidades com 
pesquisas na área da 

sustentabilidade. 

10º ÁUSTRIA Diversas universidades com 
pesquisas na área da 

sustentabilidade. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Sturk (2019).  
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Sendo assim, constata-se, que criar regiões sustentáveis envolve diversos fatores, desde 

aspectos ambientais, econômicos, políticos e sociais. A Suécia, por exemplo, ocupou a primeira 

posição dos países mais sustentáveis em decorrência das inovações tecnológicas e da igualdade 

social e de gênero. Percebe-se, desse modo, que as ações sustentáveis têm um caráter 

multidimensional, indo além somente da preocupação com o meio ambiente. 

É interessante destacar, ainda, que, no Brasil, o Programa Cidades Sustentáveis é um 

exemplo de estratégia para o alcance da sustentabilidade. Trata-se de uma idealização que 

surgiu em 2011 com a Rede Nossa São Paulo, a Rede Social Brasileira por Cidades Justas, 

Democráticas e Sustentáveis e o Instituto Ethos, em parceria com diversas outras organizações 

e redes nacionais e internacionais. Todos juntos disponibilizam um conjunto de ferramentas 

para contribuir com a construção dessa visão de futuro aliada a processos transparentes e 

participativos: o Programa Cidades Sustentáveis. Um programa em constante construção, mas 

que tem como ponto de partida a constatação de que é possível, necessário e urgente 

implementar um novo paradigma de desenvolvimento (PROGRAMA CIDADES 

SUSTENTÁVEIS, 2016). 

Constatou-se também que, atrelado à sustentabilidade, tem-se a ecoeficiência que surgiu 

como uma importante ferramenta de gestão ambiental, sendo usada como indicador para 

quantificar o progresso de um país para o desenvolvimento sustentável (MACIEL; KHAN, 

2017).  

Importante destacar que o conceito de ecoeficiência está em constante evolução, isso 

porque o ajustamento do desenvolvimento econômico com o ambiental continua sendo 

aperfeiçoado. De maneira geral, o que se observa é que a ecoeficiência é baseada na redução da 

grande exploração dos recursos naturais e na redução da poluição ocasionada pelos processos 

produtivos (MACIEL; MACIEL; GOMES, 2020).  

 Além disso, nas políticas públicas, a ecoeficiência também é usada para auxiliar os 

governos com o intuito de alcançar o desenvolvimento sustentável. Tem sido uma das 

ferramentas mais populares na luta contra a exploração desmedida dos ambientes naturais e 

importante instrumento de gestão ambiental e sustentabilidade (MACIEL; KHAN; ROCHA, 

2017). 

Nesse contexto, em busca da sustentabilidade verificou-se que várias conferências e 

acordos foram firmados entre os diversos países com o intuito de tratar das questões 
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socioambientais. A Agenda 2030 foi desenvolvida para dar conta das múltiplas realidades 

nacionais, de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Ela reconhece que os países 

enfrentam problemas em intensidades distintas, e prevê adaptação das metas e indicadores às 

realidades nacionais. Além disso, aponta que há indisponibilidade de dados para determinadas 

metas e que a coleta de dados deve ser aperfeiçoada para monitoramento dos progressos obtidos 

(ONU, 2015).  

O governo brasileiro iniciou as ações de implementação da Agenda 2030. Foi instituída 

pelo Decreto nº. 8.892, de 27 de outubro de 2016, a Comissão Nacional para os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, que tem na sua formação representantes das três esferas de 

governo e da sociedade civil, e tem como competências, conforme o artigo 2º da referida lei, a 

elaboração de Plano de Ação para implementação da Agenda, propor estratégias para sua 

implantação e monitorar seus avanços, dentre outras (BRASIL, 2016)  

Por ser uma agenda que tem o intuito de alcançar os resultados pretendidos quinze anos 

após seu lançamento, os objetivos e metas propostas deverão estar em foco ao longo dos 

diversos governos. Transformações na orientação das políticas públicas podem representar 

importantes desafios para o atingimento das metas e objetivos. Dessa forma, a Agenda 2030 

pode ser importante indutor para garantir que os governos que se sucederem no período de 

vigência da Agenda se comprometam com o desenvolvimento sustentável no longo prazo, 

continuando com ações bem-sucedidas e revisando e reordenando as demais (FURTADO, 

2018). 

Além disso, o monitoramento da Agenda 2030 ajuda no acompanhamento dos avanços 

por dar mais transparência ao efetivo progresso do país nos grandes temas ligados ao 

desenvolvimento, tanto no Brasil quanto na comunidade internacional (FURTADO, 2018). 

Com o objetivo de envolver todos na busca pelo desenvolvimento sustentável, a Agenda 

2030 exige a mobilização de todos na sociedade em um esforço coletivo, não somente dos entes 

estatais e do poder público, mas da sociedade civil e entes privados. Sendo assim, o diálogo e 

a participação social revelam-se como importante ferramenta para o sucesso da agenda e o 

alcance das metas estabelecidas (FACIROLI; FONSECA, 2020). 

Nesse contexto, analisando-se as ações dos governos, é importante destacar um recente 

evento realizado em abril de 2021, convocado pelo presidente Joe Biden dos Estados Unidos, 

a Cúpula dos Líderes sobre o clima, para tratar de questões ambientais e sustentabilidade. 
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Reuniram-se, de forma on-line, líderes de 40 países diferentes com o intuito de discutir as 

principais mudanças que devem ser tomadas nos próximos anos para melhorar a qualidade de 

vida mundial. Nesse evento, o governo brasileiro se comprometeu a reduzir as emissões de 

gases do efeito estufa até 2050 e a zerar o desmatamento ilegal até o ano de 2030 (FRANSEN 

et al., 2021).  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa bibliográfica é considerada uma importante ferramenta para levantar o que 

está sendo divulgado sobre determinado assunto, bem como, serve para identificar as os 

benefícios, as tendências, lacunas e dificuldades dos estudos. Com o desenvolvimento deste 

artigo foi possível observar o que vem sendo considerado sobre a sustentabilidade das cidades 

e a intenção da implementação da Agenda 2030 pela ONU. 

Verificou-se que a sustentabilidade é um tema que tornou-se bastante discutido entre os 

governos mundias, que buscam maneiras de tornar as cidades melhores, preocupando-se não 

somente com o aspecto ambiental, como também, em proporcionar igualdade e bem-estar às 

populações.  

Notou-se que a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 

Agenda 2030 representa um grande desafio aos líderes mundiais. Através da gestão e de 

políticas públicas os governos devem adequar-se aos objetivos propostos na Agenda para que 

as cidades sejam cada vez mais sustentáveis, com melhorias em seus aspectos sociais, 

econômicos, políticos e ambientais. A sustentabilidade, assim, engloba diferentes dimensões e 

é necessária a atuação tanto do Poder Público quanto da sociedade para que as presentes e 

gerações futuras possam desfrutar de um ambiente mais equilibrado.  

Assim, é fundamental que toda a sociedade crie ações e estratégias em busca do 

desenvolvimento sustentável, como por exemplo, incentivar a diminuição da geração de 

resíduos, ampliar o uso de fontes de energia renováveis, ofertar transporte coletivo de qualidade, 

estimular o aumento das áreas verdes nas cidades, dentre outras.  

A cidade sustentável, portanto, é um conceito que necessita de uma série de diretrizes 

para prepará-la para as futuras gerações. Para isso, as políticas públicas precisam evitar o 

esgotamento dos recursos naturais pensando na qualidade de vida e bem-estar de todos. 
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