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IMPACTO 

 
O Instituto Americano de Arquitetos (AIA) apresentou o tema de seu Fórum para 2015 e 
nos convidou a refletir sobre uma palavra simples e forte, “Impacto”, tendo por objetivo 
contribuir para a ação conjunta dos arquitetos na realização do sonho de um mundo mais 
saudável, sustentável, resiliente e equitativo. 
 
De fato, toda e quaisquer ações sobre o ambiente urbano resultam em impactos, com 
resultados que poderão se revelar positivos ou negativos – a depender das decisões 
tomadas pelos administradores das nossas cidades e dos nossos países, assim como pelos 
arquitetos em suas responsabilidades. 
 
Tais decisões, num mundo com população predominantemente urbana, com 54% de 
habitantes residindo nas cidades e devendo chegar a 66% ou mais até 2050 (segundo 
relatório da ONU publicado em 2014), serão de importância efetivamente vital para a 
humanidade em seu planeta. 
 
O mesmo relatório da ONU observou que, em 1990, havia no mundo dez "megacidades" 
com 10 milhões de habitantes ou mais: 7% da população urbana global naquele período. 
Em 2014, chegamos a 28 megacidades, abrigando 453 milhões de pessoas ou 12% do 
contingente humano abrigado nessas complexas comunidades. 
 
No Brasil, passamos por um processo vertiginoso de urbanização em curto espaço de 
tempo: iniciamos o Século XX com 12% de nossa população residindo em áreas urbanas e 
o encerramos com mais de 80% dos brasileiros estabelecidos em cidades. Em 2010, dos 
190 milhões de brasileiros, cerca de 160 milhões (84%) da população já residia em 
ambientes urbanos. 
 
O impacto de processos assim, ocorridos sem planejamento adequado e limitados 
fortemente por lógicas mercadológicas, é majoritariamente negativo e resulta no 
surgimento de periferias urbanas ocupadas por populações marginalizadas. São as 
parcelas mais pobres do povo, os herdeiros do trabalho escravo, os imigrantes e seus 
descendentes. É a realidade vivida em assentamentos humanos de inúmeros países.  
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Por mais que essa verdade seja por todos conhecida há tempos, pouco se fez para alterar 
o quadro. O maior programa habitacional do Brasil, ora em curso, foi concebido por 
diretrizes de particular interesse do mercado de crédito imobiliário e da indústria da 
construção. A contribuição técnica que os arquitetos e urbanistas poderiam oferecer é 
ainda incipiente e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, assim como o IAB e outras 
associações de arquitetos, têm trabalhado, junto ao Governo e no Congresso Nacional, 
para tratar a ocupação do território e a construção das cidades como Política de Estado e 
com maior participação de técnicos qualificados. 
 
Ainda no Brasil, vivemos no último ano o agravamento do que se convencionou chamar de 
“crise hídrica”, com iminente falta de água em cidades populosas de nossas regiões mais 
ricas. É evidente que a ocupação do território sem planejamento adequado, somada à 
exploração predatória dos recursos naturais e às políticas industriais e energéticas que 
desprezam a evolução do conhecimento humano em favor do lucro imediato, tornará cada 
vez mais dura a revanche da Natureza contra todos – pobres e ricos, indistintamente. 
 
Já em 2014, durante a Convenção Nacional do AIA, assinamos a “Chicago Architects 
Declaration: Commitment to Colaboration”, reafirmando importantes princípios de nossa 
prática profissional, nossos compromissos para com a preservação do planeta e a 
promoção da igualdade nas cidades. 
 
No mesmo ano, no Congresso Mundial de Arquitetos que compartilhamos com alegria em 
Durban, a Assembleia Geral da União Internacional de Arquitetos (UIA) adotou a 
“Declaração de Deveres 2050”, ou “Imperativo 2050”, no qual enfatizamos compromissos 
anteriores similares e definimos o ano 2050 como meta para reduzir a zero a emissão de 
carbono na construção de edifícios e cidades sustentáveis, assim como para promover a 
igualdade de acesso à moradia, com propostas para ações objetivas e inequivocamente 
viáveis. 
 
Estes compromissos, que se seguem a tantos outros manifestos aprovados em encontros 
de arquitetos e urbanistas, devem ser reconhecidos em sua urgência e realizados.  
 
Enquanto prosseguimos com as necessárias discussões teóricas que aperfeiçoarão estes 
ideais, reforcemos as ações práticas já consagradas e conhecidas,  oferecendo alternativas 
às enormes e impactantes obras de infraestrutura e suas extensas redes de distribuição 
ou coleta. Ações menos ou mais simples – tais como: 
 
- o tratamento local de águas servidas em pequenas centrais, nos próprios bairros ou 
edificações, para reuso imediato; 
 
- a captação e reservação das águas das chuvas nos edifícios e condomínios; 
 
- a produção de água quente em coletores solares individuais ou conjuntos; 
 
- a obtenção de energia elétrica por células fotovoltaicas e parques eólicos; 
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- o melhor aproveitamento de iluminação e ventilação naturais; 
- a promoção da acessibilidade universal, para deficiências físicas diversas, nos edifícios e 
espaços públicos; 
 
- a Arquitetura de superior qualidade para os equipamentos públicos a serem construídos 
nos assentamentos mais pobres, nas periferias das cidades; 
 
- a construção responsável e menos impactante, que produza mais área com menor 
utilização dos recursos que a Natureza nos oferece; 
 
- a recuperação de praias, lagos e rios contaminados, preferencialmente por processos 
naturais de descontaminação, para a saúde e fruição dos seres vivos; 
 
- a conectividade urbana criteriosa, utilizando energias limpas e renováveis e associando 
diversos modos de mobilidade; 
 
- a reorganização das cidades, reduzindo distâncias entre moradia e trabalho, serviços e 
diversão. 
 
Tais atitudes se apresentam agora como determinações éticas universais, já bem 
entendidas por todos e disponíveis para inclusão no ensino e para utilização na prática 
profissional cotidiana da Arquitetura e Urbanismo nestes novos tempos. 
 
São iniciativas que resultarão naturalmente em novo desenho, a nova estética dos 
edifícios e cidades do Século XXI, a exemplo dos movimentos mais consequentes 
registrados pela História da Arquitetura em séculos passados. Hoje, como antes, 
invariavelmente decorrentes da evolução cultural e tecnológica, assim como da 
consciência social dos arquitetos no serviço à sociedade e em contribuição ao tempo em 
que vivemos. 
 
Uma mudança de tamanho significado exige determinação e perseverança. A Conferência 
Habitat III, que o UN Habitat promoverá em Quito, no Equador, em 2016, oferecerá nova 
oportunidade de avanços. Da mesma forma, os próximos congressos da UIA: em Seul, no 
ano de 2017, sob o tema “Alma da Cidade”; e no Rio de Janeiro, em 2020, sob o tema 
“Todos os mundos, um só mundo. Arquitetura 21”, evento que esperamos contar com a 
importante presença de todas as entidades componentes desse Fórum.  
 
Agradeço ao AIA pela proposta que nos apresentou à discussão – e aos colegas dos 
diversos países aqui presentes, por sua atenção. 
 
Muito obrigado! 
 


