
 Ecologi@ 6: 3-7 (2012) Entrevista 

 

ISSN: 1647-2829            3 

 

Entrevista 
 

Cynthia Echave & Salvador Rueda 
Agência de Ecologia Urbana de Barcelona 
 
“A ecologia urbana é uma disciplina holística cujo campo 
teórico se alimenta e entra em diálogo com muitas outras 
disciplinas" 
  
Entrevistado por José Carlos Ferreira - Junho de 2013  
 
Cynthia Echave (arquiteta) doutorada pela Universidade Politécnica da Catalunha e Salvador Rueda 
(biólogo e psicólogo) licenciado em biologia (1976) e psicologia (1980), desenvolveram o Índice de 
Habitabilidade no Espaço Público. Ambos têm trabalhado em temas relacionados com mobilidade, 
ecologia urbana, espaço público, urbanismo, quer no desenvolvimento de projetos, quer ao nível da 
docência. 
 
 
J.C.F.: O que é a ecologia urbana? 
 
A ecologia urbana é uma disciplina que 
estuda os contextos habitados pelo 
homem como sejam os ecossistemas 
urbanos. Para isso é necessária a 
aplicação de uma visão sistémica de 
funcionamento quer das cidades quer do 
planeamento. De um lado, analisam-se as 
características do conjunto de elementos 
bióticos (organismos vivos: flora, fauna e 
pessoas) e por outro os abióticos 
(elementos inertes: minerais, agua e 
energia) que compõem uma determinada 
unidade física delimitada (biótopo). 
Doutro lado, analisa-se o conjunto de 
inter-relações que se produzem entre si 
e que regulam tanto o funcionamento do 
metabolismo urbano como o grau de 
complexidade urbana. 
Os metabolismos do ecossistema urbano 
caracterizam-se por uma série de 
processos de entrada e saída do sistema 
de matéria e energia. Os processos de 
entrada referem-se à obtenção de 
recursos que entram no sistema na forma 
de água, eletricidade e bens. Os processos 
de saída de matéria e energia do sistema 
fazem-se em forma de resíduos sólidos e 
emissões para a atmosfera (ruído, calor e 
gases contaminantes). 
As relações que se dão dentro do 
ecossistema são diversas, algumas delas 
são por exemplo o mutualismo, a 
simbiose, a cooperação, a competição, a 
exploração e a predação, entre as que 
mais se destacam. A ecologia urbana, 
traduz estas relações no contexto 
influenciado pelo homem, analisando 
assim as relações entre os organismos e o 
suporte físico que os sustenta através dos 
processos de intercâmbio de matéria, 
energia e informação. 

A ecologia urbana é uma disciplina 
holística, cujo campo teórico se alimenta 
e entra em diálogo com muitas outras 
disciplinas como sejam o urbanismo, a 
economia, a biologia, a sociologia, a 
antropologia, a geografia, a engenharia, o 
direito, entre as mais destacadas.  
 
Como se relaciona com as outras 
ecologias? 
 
Atualmente identificam-se várias 
subdisciplinas da ecologia, como sejam a 
ecologia matemática, a ecologia evolutiva, 
a ecologia microbiana, a economia 
ecológica, a dendroecologia, a ecologia 
social, a ecologia do comportamento, 
entre outras. 
A relação da ecologia urbana com estas 
outras “ecologias” dá-se a partir da 
interação com as características do habita 
humano.  
Por exemplo, o ecossistema urbano 
relaciona-se com o resto do ecossistema 
natural através de diversos processos, 
especialmente aqueles vinculados com o 
metabolismo urbano e a biodiversidade 
(Hooper et al., 2002). Como se mencionou 
anteriormente, as cidades vinculam-se aos 
processos da Biosfera tanto no que se 
refere à gestão dos recursos naturais para 
a obtenção de energia, água, matérias-
primas e alimentos como também pelo 
impacto resultante de atividades 
antropológicas do meio físico e os 
restantes organismos vivos. 
 
Quando apareceu a Ecologia Urbana e 
como evoluiu? 
 
A origem da ecologia como disciplina data 
de finais do século XIX e princípios do 
século XX. A noção de que a natureza se 
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encontra em equilíbrio, foi a principal ideia 
que motivou os estudos dos naturalistas 
da época. Alguns dos naturalistas mais 
relevantes do século XIX foram Malthus, 
De Candolle y Darwin, que articularam o 
papel da competência para a obtenção de 
recursos e o controlo do crescimento das 
populações em extinção. Estes conceitos 
forneceram a base para a teoria da 
evolução biológica e os principais 
paradigmas da ecologia moderna. 
Na década dos anos 50 e 60 do século XX, 
surgem novas correntes de pensamento e 
disciplinas como a sociologia, a 
arquitetura e a geografia que analisam a 
ecologia humana, como da teoria da 
ecologia para descrever a estrutura e o 
funcionamento das cidades (Hawley 1944; 
Park & Burgess 1967).  Sem dúvida, que 
podemos afirmar que até à década de 70, 
quando a ecologia urbana surge 
formalmente como subdisciplina da 
ecologia - e isto deveu-se ao esforço de 
compreender a espécie humana e os seus 
aglomerados (em contínuo crescimento) - 
a incidência mais relevante era sobre os 
processos que regulam os ecossistemas 
naturais, especialmente os de tipo urbano. 
No entanto, a necessidade de integrar os 
contornos urbanos na ecologia vai incidir 
nos impactes do desenvolvimento urbano 
sobre a saúde e bem-estar do próprio 
homem no planeta. 
 
Quais são as tendências futuras da 
Ecologia Urbana? Como se integra na 
ecologia em geral? 
 
A tendência futura da ecologia urbana é 
sem dúvida a adaptação dos ecossistemas 
urbanos à nova era da informação e 
conhecimento. Até agora a prosperidade 
dos aglomerados urbanos baseou-se numa 
competição voraz por um maior consumo 
de energia e recursos, com baixa 
internalização dos impactes sobre o meio 
natural e a atmosfera, assim como os 
impactes de caracter social e cultural. 
Poder-se-ia dizer que um dos principais 
reptos que a ecologia urbana enfrenta, é a 
de conseguir estabelecer modelos 
económicos e de gestão adequados para 
projetar os aglomerados humanos 
acautelando a complexidade, estabilidade 
e eficiência. 
 
Como nasceu a Agencia de Ecología 
Urbana de Barcelona? Qual a importância 
da agência para promover uma cidade 
mais sustentável?  

A Agência de Ecologia Urbana de 
Barcelona - http://bcnecologia.net/ é um 
consórcio público dedicado a repensar as 
cidades visando a sustentabilidade. O 
consórcio foi criado em 2000 e faz parte a 
Câmara Municipal de Barcelona, a 
Assembleia Municipal de Barcelona e a 
Entidade Metropolitana dos Serviços 
Hidráulicos e Tratamento de Resíduos. O 
principal objetivo da Agência é repensar 
as cidades, os sistemas urbanos, 
aplicando critérios que resultam da 
ecologia académica e da sustentabilidade. 
O foco de trabalho da Agência são os 
sistemas urbanos e, por extensão, os 
ecossistemas que os contextualizam e lhe 
dão suporte.  
Salvador Rueda, biólogo e psicólogo, é o 
fundador da Agência e dirige uma equipa 
multidisciplinar formada por advogados, 
ambientalistas, arquitetos, biólogos, 
físicos, geógrafos, engenheiros, 
informáticos e químicos.  
A importância da Agência na promoção de 
cidades mais sustentáveis apoia-se nos 
seguintes pressupostos: a) o enfoque 
conceptual dos seus trabalhos é 
transversal a fim de integrar tudo aquilo 
que incide sobre a planificação ecológica 
das cidades; b) a Agência trabalha 
continuamente na criação de instrumentos 
e metodologias de análise que definem 
estratégias de atuação urbana. 
Pelo que podemos afirmar que os 
principais produtos da Agência no que se 
refere à ecologia urbana é o 
desenvolvimento de métodos de cálculo 
de indicadores de sustentabilidade urbana 
e a configuração de um modelo conceptual 
definido através das seguintes áreas do 
conhecimento i:  
 
Mobilidade e Espaço Público 
  
A Agência propõe um modelo de 
mobilidade baseado em Superquadras, 
como uma alternativa para aumentar a 
eficiência e habitabilidade das cidades. 
Este modelo tem como objetivo principal o 
carater cívico do espaço público e 
consegui-lo a partir da reorganização das 
redes de mobilidade (veiculo privado, 
transporte publico, bicicleta e peões) e da 
gestão dos parques de estacionamento e 
distribuição urbana. Destacam-se: Plan de 
Movilidad en Barcelona, Plan Director de 
Transporte Público de Álava, Plan de 
Movilidad y Espacio Público de Vitoria-
Gasteiz. 
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Figura 1. Esquema de superquadras 

 
 

    
 

Figura 2. Índice de Habitabilidade 
 
Gestão de Resíduos 
 
A Agência propõe um modelo de gestão de 
resíduos eficiente baseada principalmente 
na prevenção, minimização e máxima 

reutilização. A experiência nesta área de 
conhecimento é vasta tanto no 
planeamento como na implementação e 
sensibilização através de campanhas de 
cidadania. Destacam-se: Dinamización 
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Portal Progremic, Plan de Gestión de 
Residuos Urbanos de Galicia, Programa de 
Gestión de residuos de Cataluña 
  
Água 
  
A Agência integra a água como um dos 
vetores dos metabolismos urbano nas 
propostas das diferentes estratégias 
urbanísticas que se elaboram. Em 
particular os projetos dedicados 
exclusivamente ao âmbito da água que se 
caracterizam pela análise hídrica do 
território. As propostas que se baseiam 
principalmente na diminuição da procura 
urbana da água através de estratégias de 
reutilização e regeneração.Destacam-se: 
Gestión sostenible de la demanda de agua 
en la Región Metropolitana de Barcelona, 
Sistema de información y simulación 
urbana del agua (SIMU-A) 
  
Energia 
  
A Agência integra a energia como um dos 
vetores do metabolismo urbano em 
diferentes estratégias e proposta 
urbanísticas que se elaboram. Em 
particular os projetos dedicados 
exclusivamente ao âmbito da energia 
caracterizam se pelo desenvolvimento de 
ferramentas de cálculo e de investigação 
sobre sistemas de geração de energia 

renovável à escala urbana. Destacam-se: 
Plan de Acción de energía sostenible del 
Municipio Viladecans,Sistema de 
Calefacción y ACS (SCACS), Elaboración 
del balance energético del futuro modelo 
de red de autobuses 
  
Contaminação Atmosférica 
  
A Agência aborda a análise da 
contaminação atmosférica e o ruido 
relacionado com a mobilidade urbana. 
Representa um aspeto muito importante 
na formulação de estratégias de melhoria 
de habitabilidade no espaço público, assim 
como no planeamento territorial. 
Destacam-se: Estrategia de Lucha contra 
el cambio climático en Vitoria-Gasteiz, 
Plan Estratégico NOX Región Metropolitana 
de Barcelona. 
  
Urbanismo e Espaço Público 
  
A área de urbanismo e espaço público 
engloba um conjunto de atuações e 
projetos nos quais se fundem as 
diferentes áreas de conhecimento de 
forma integral. Destacam-se: Plan 
Director de Supermanzanas en Vitoria-
Gasteiz, Proyecto de urbanización Sector 
de Llevant Figueres, Plan Estratégico de 
Sostenibilidad para Donostia-San 
Sebastián

   
 

 
Figura 3. Avaliação no caso Figueres 
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Figura 4. Projeto de Urbanização do sector de oriental de Figueres 

 

 

i http://bcnecologia.net/es/areas-de-
conocimiento 
 
 
 


