
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo Circuito Urbano 2021 – Cidades Resilientes: Soluções Baseadas na Natureza 

Local Sede do CAU/MG para transmissão por videoconferência 

Data/ Horário 27/10/2021 de 19:00 às 20:30 

Relator Maria Edwiges Sobreira Leal 

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

    O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais participou do Circuito Urbano, uma iniciativa do ONU-Habitat, que 

realiza, todos os anos, o Outubro Urbano, o qual conta sempre com temas selecionados para estimular o debate entre diversos 

atores sobre como tornar a vida nas cidades melhor para todos. Os encontros serão transmitidos nos dias 05, 13, 20 e 27 de outubro 

e compreendem palestras e debates que abordam sobre a mobilidade sustentável, a inclusão no espaço urbano, a moradia digna 

e as cidades saudáveis. O evento é um projeto coordenado pelas Comissões Especiais de Política Urbana e Ambiental (CPUA-

CAU/MG) e de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (CATHIS-CAU/MG). 

    No dia 27 de outubro, Beatriz Codas, Esp. Infraestrutura Verde e Sócia GEASAENG, discutiu sobre o tema “Cidades Resilientes: 

Soluções Baseadas na Natureza”, a palestrante discorreu sobre como preparar as cidades para se recuperarem dos efeitos de um 

perigo de maneira tempestiva e eficiente, exemplificando com a preservação e restauração de suas estruturas básicas e funções 

essenciais. Uma das soluções apontadas foi baseada na natureza, cujas medidas são inspiradas e apoiadas na natureza, custo-

efetivas, que provém simultaneamente benefícios ambientais, sociais e econômicos e auxiliam no aumento da resiliência, por meio 

de intervenções sistêmicas, eficientes e adaptadas localmente. Nesse sentido, a palestrante conclui que o recurso para a questão 

em pauta é reintroduzir o verde nas cidades, visando integrar pessoas, água e natureza. Posteriormente, Beatriz Codas apresentou, 

por meio de cases aplicados, soluções reconhecidas como ferramentas eficazes para reduzir a vulnerabilidade a desastres, adaptar-

se às mudanças climáticas e a resiliência comunitária, contribuindo para a preservação dos ecossistemas e da biodiversidade. 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=tc2aVJHvdvw 

CONCLUSÃO: 

O evento ressaltou o dever dos arquitetos e urbanistas, preservar a qualidade do ambiente natural e a sua integração com o 

ambiente construído e a sociedade. O encontro abordou desafios para a criação de cidades resilientes, bem como retratou soluções 

baseadas na natureza, alertando para a importância de cidades e governos locais de se prepararem para aumentar sua resiliência 

frente as catástrofes.  

 

 Data 29/10/2021                                              
                                                                                
 
                                                                                                                       Maria Edwiges Sobreira Leal 
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