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ABSTRACT 
This article discusses the urban space, the Brazilian model of urbanization and the impact of this 
process in the natural environment, especially with regard to meteoric and hydrological systems. 
The concepts of city sustainable and compact city are addressed in order to present an 
alternative to reduce the problems related to increased rainfall, runoff and subsequent flooding in 
urban areas. 
Keywords: Urban space; Urbanization; Sustainable city and Urban flooding. 
 
Resumen 
En este artículo se analiza el espacio urbano, el modelo brasileño de la urbanización y el impacto 
de este proceso en el medio ambiente natural, especialmente en lo que respecta el sistema 
hidrológico y meteórico. Los conceptos de ciudad sostenible y ciudad compacta se abordan con 
el fin de presentar una alternativa para reducir los problemas relacionados con el aumento de las 
precipitaciones, la escorrentía y las inundaciones subsiguientes en las zonas urbanas. 
Palabras-llave: Espacio urbano; Urbanización; Ciudad sostenible y Inundaciones urbanas. 
 

1. Introdução 

 O homem, ao desenvolver-se, interfere no meio natural, transformando-o, sobretudo 

segundo seus interesses políticos e econômicos. A intensiva ação do homem sobre o meio, 

causada principalmente pelo processo de urbanização, que altera radicalmente as condições 

ambientais originais. De acordo com as características e a forma particular de crescimento das 

cidades, os fenômenos como ilhas de calor, impactos hidrometeóricos, inversão térmica e as 

chuvas ácidas ganham importância, pois no meio urbano, os efeitos das atividades antrópicas 

possuem uma magnitude muito maior.  

 Na verdade, pode-se dizer que, a partir de meados do século XX, o crescimento urbano 

desordenado ocorreu devido ao êxodo rural e a industrialização. E, a partir daí, “os espaços 

urbanos passaram a assumir a responsabilidade do impacto máximo da atuação humana sobre 

a organização na superfície terrestre e na deterioração do ambiente” (MONTEIRO, 2003, p. 54). 
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Essa intensa migração da população rural para os centros urbanos provocou um rápido e 

desordenado processo urbanização. No Brasil, esse processo se deu de forma ainda mais rápida 

e menos ordenada. 

 A maior parte das médias e grandes cidades brasileiras, de acordo com Tavares (2001), 

“apresenta problemas ambientais e de qualidade de vida urbana, 

conseqüência do seu crescimento acelerado cuja compreensão não  

deve estar desvinculada do cenário político-econômico nacional, que  

produz o aumento da concentração de renda e a desigualdade social 

em detrimento à população de baixa renda e ao meio ambiente. Como  

reflexo local, gera a ocupação periférica da cidade, em geral áreas 

impróprias para o uso, criando novos núcleos de pobreza, somados ao 

adensamento de áreas mais centrais que podem comprometer a 

qualidade ambiental e de vida da população” (TAVARES, 2001, p. 

116). 

 

 A partir do século XIX, com os primeiros estudos de clima urbano na Inglaterra, surge 

uma preocupação a respeito dessas alterações no meio natural. Visão que, ao longo do século 

XX, originou diversos organismos, conselhos, conferências e protocolos internacionais que se 

propunham em discutir a dimensão desta problemática. A resiliência do planeta a esse padrão 

de desenvolvimento e as medidas a serem tomadas no sentido de resolver tais problemas 

ambientais, surgiu em 1987, o conceito de desenvolvimento sustentável. Este conceito pode ser 

definido como: “Atender às necessidades da atual geração, sem comprometer a capacidade das 

futuras gerações em prover suas próprias demanda” (RELATÓRIO BRUNDTLAND, 1987). 

 Mediante ao que fora exposto acima, este trabalho tem o objetivo de mostrar a relação 

do conceito de sustentabilidade urbana ou cidade sustentável com os efeitos das inundações 

urbanas, enfocando em especial como o aumento das tempestades interfere no regime e na 

magnitude das inundações urbanas. 

 

2. O Espaço Urbano 

 O meio urbano é considerado a máxima intervenção humana sobre o meio natural. É no 

espaço urbano que se encontram as estruturas naturais mais modificadas pela sociedade, 

interferindo direta e indiretamente nos processos naturais climáticos, hidrológicos e 

geomorfológicos. “O espaço de uma grande cidade capitalista constitui-se, em um primeiro 

momento de sua apreensão, no conjunto de diferentes usos da terra justapostos entre si 



 

(CORREA, 1989, p. 7).” Usos que podem ser caracterizados  como o centro da cidade, áreas 

industriais, residenciais, comerciais, entre outras. 

 Isto quer dizer que o espaço urbano é fragmentado, mas, ainda o mesmo autor afirma, 

esse mesmo espaço é articulado, ou seja, há relações espaciais que são estabelecidas através 

tanto dos fluxos de veículos quanto de pessoas, que interagem em busca de mercadorias e/ou 

serviços. 

 Segundo Correa (1989), comenta que o espaço urbano: 

 

“é um produto social, resultado de ações acumuladas através do 

tempo, e engendradas por agentes que produzem e consomem 

espaço. A complexidade da ação dos agentes sociais inclui práticas 

que levam a um constante processo de reorganização espacial que se 

faz via incorporação de novas áreas ao espaço urbano, densificação 

do uso do solo, deterioração de certas áreas (...)” (p. 11). 

 

 A cidade possui usos diferenciados do solo que, segundo Carlos (2003, p. 23), salienta 

“que esse espaço se constrói e se reproduz de forma desigual e contraditória. A desigualdade 

espacial é produto da desigualdade social”.  E é exatamente essa “heterogeneidade” que chama 

a atenção no espaço urbano, ou seja, diferentes modos de vida, formas de morar, uso dos 

terrenos da cidade, etc. 

 A paisagem urbana, enquanto forma de manifestação do espaço urbano, reproduzem 

num determinado local, vários momentos diferentes da história. É esse o palco da fusão entre 

“interesses do capital, ação do Estado e a luta dos moradores como forma de resistência contra 

a segregação no espaço residencial e pelo direito à cidade” (CARLOS, 2003, p. 26). 

 Nesse mesmo trabalho, Carlos (2003) afirma ser a cidade trabalho materializado, uma 

forma do processo de produção e reprodução de um sistema específico. Desta forma é neste 

contexto que faz da paisagem urbana um dos lugares de máxima intervenção antrópica no 

ambiente natural. 

 

2.1. Efeitos da urbanização 

 O Homem, desde a sua origem, tem uma relação direta com o meio em que vive, pois 

dele depende a sua sobrevivência, “fornecendo” alimentos, matérias-primas, ferramentas, 

vestimentas, fontes de energia, entre outros recursos. 



 

 Ao longo do desenvolvimento das sociedades, a relação entre homem e meio foi se 

alterando a medida que as necessidades oriundas do o aumento populacional e ao próprio 

desenvolvimento, necessitava de uma quantidade de maior de matérias primas para suprir as 

penúrias humanas. 

 Isto quer dizer que o homem atua no meio, modificando-o segundos seus interesses e, 

ao mesmo tempo, sendo influenciado por esse mesmo meio. 

 Nessa visão,  

 

“a rápida expansão do espaço urbano ocorreu, e continua ocorrendo, 

geralmente de forma desordenada e sem perspectivas imediatas de 

ordenação das práticas de uso e ocupação do solo. A concentração 

urbana, os agrupamentos industriais, a ampla hermetização do solo 

por faixas asfálticas, as chuvas ácidas, o aumento significativo do 

processo de poluição sedimentaria, química, e orgânica do solo e da 

água geraram alterações drásticas no meio ambiente urbano, como o 

aumento da temperatura global e o crescimento abusivo do 

desmatamento entre outros efeitos catastróficos inerentes ao processo 

urbano-industrial” (OLIVEIRA, 1998 apud SOARES, 2006, p. 8). 

 

 Bastos e Freitas (2007) relatam que o impacto da urbanização acontece em diferentes 

esferas do cotidiano das cidades. Impactos nos sistemas climáticos, produzindo diversos 

microclimas locais urbanos. Os sistemas aquáticos são, também, perturbados, através da 

alteração do ciclo hidrológico, da dinâmica do escoamento superficial que causa conseqüente o 

agravamento das inundações em áreas urbanas. 

 Há também alterações nos sistemas terrestres, os constantes movimentos de massa, 

subsidência, escorregamentos e deslizamentos, etc. São os reflexos da alteração ambiental que 

também interfere nos sistemas biológicos, provocando alterações de habitats, extinção de 

espécies, deriva genética, epidemias, etc. 

 “O clima urbano é um sistema que abrange o clima de um dado espaço terrestre e sua 

urbanização. É um mesoclima que está incluído no macroclima e que sofre, na proximidade do 

solo, influências microclimáticas derivadas do espaço urbano” (LOMBARDO, 1985, p. 22).  

 Segundo Bascón (2000), o clima nas cidades está determinado em maior parte pelo 

homem e está determinado por cinco fatores que atuam em conjunto. O primeiro fator 

considerado é a estrutura e morfologia urbanas com edifícios que acentuam as asperezas da 



 

superfície e exercendo influência no movimento do ar. O segundo fator é o aporte suplementar 

de energia provocada pela produção direta de calor, pela combustão e pelo desprendimento do 

calor acumulado durante o dia nos edifícios. O terceiro fator é o asfaltamento das ruas, que torna 

o solo impermeável. O quarto fator é a escassez de zonas verdes nas cidades. Por fim, o último 

fator refere-se à quantidade de impurezas concentradas na atmosfera urbana produzidas pelas 

atividades humanas. 

 O homem tem exercido um grande papel transformador na composição química da 

atmosfera. Com isso, as propriedades térmicas e hidrológicas têm sido alteradas pelos 

processos de urbanização e industrialização. Como resultado destas alterações, pode-se 

verificar a alteração do comprimento de onda da irradiação solar, a elevação das temperaturas, a 

diminuição da umidade do ar e um aumento relativo da precipitação e da nebulosidade 

(AYOADE, 2007). 

 Um aspecto importante do clima urbano é poluição atmosférica, pois a “introdução na 

atmosfera de quaisquer substâncias diferentes dos seus constituintes naturais”, afeta o balanço 

energético das áreas urbanas, devido ao comportamento de reflexão, dispersão e absorção da 

radiação solar. (AYOADE, op.cit., p. 304) 

 No tocante às precipitações, pode-se dizer que esses poluentes contribuem para o 

aumento nas áreas urbanas, uma vez que essas substâncias tem a propriedade de atuar como 

núcleos de condensação. Além disso, a umidade é “abastecida” pela evaporação dos processos 

industriais e automóveis, que emitem grande quantidade de vapor d’água. 

 Outros fatores que explicam a maior incidência de precipitação nas áreas urbanas 

podem estar relacionados ao “acréscimo de vapor d’água devido aos processos de combustão, a 

convecção térmica sobre a ilha de calor urbano e a turbulência mecânica criada pela fricção das 

estruturas das cidades sobre os fluxos de ar” (AYOADE, op.cit., p. 309). 

 O problema das inundações em áreas urbanas agrava-se à medida que a 

impermeabilização exerce influência direta nos cursos d’água urbanos, pois aumenta 

dramaticamente o escoamento superficial (runoff) durante os eventos de tempestade. 

Dependendo do grau de impermeabilização da bacia hidrográfica, o volume anual de 

escoamento superficial da água da chuva pode aumentar de duas a dezesseis vezes. 

(SCHUELER, 1995 apud ARAÚJO, ALMEIDA e GUERRA, 2005). 

 Segundo Schueller (1995), bacias hidrográficas urbanas com 10% de impermeabilização 

já sofrem as conseqüências deste processo, sendo que à medida que esta ação cresça a 

magnitude das conseqüências torna-se cada vez mais severa. (SCHUELER, 1995). 



 

 O grande problema das áreas urbanas, no tocante às chuvas /enchentes, está na 

conversão das áreas permeáveis, inclusive áreas vegetadas e bosques, em áreas impermeáveis. 

Que provocam conseqüentemente no aumento do volume do escoamento superficial e da carga 

de poluentes. 

“As superfícies impermeáveis, tais como telhados, ruas, estradas, 

estacionamentos e calçadas, diminuem a capacidade de infiltração do 

solo e resultam em um grande aumento no volume do escoamento 

superficial. O fluxo elevado também necessita da construção de uma 

rede de águas pluviais o a modificação dos sistemas de drenagem 

existentes, para se evitar a erosão das margens de rios e das 

encostas” (SCHUELER, 1987 apud ARAÚJO, ALMEIDA e GUERRA, 

2005, p. 64-65). 

 

 Essas alterações na quantidade de chuvas e, principalmente no escoamento superficial 

têm interferência direta no total de águas superficiais que chegam aos rios das cidades, o que 

agrava o problema das enchentes, principalmente para as populações suscetíveis que 

geralmente apresentam-se em situação de pobreza. 

 

“A apropriação dos melhores terrenos por parte de setores sociais 

mais poderosos e o preço da terra, tornado inacessível pelos 

mecanismos formalizados do mercado, levam os setores menos 

poderosos e mais pobres a ocupar ambientes físicos que, para serem 

corretamente construídos, exigem custos maiores de engenharia e 

saberes mais complexos” (BITOUN 2005, p. 300).  

  

Além disso, o intenso processo de periferização, que é responsável pela formação de 

espaços de precarizados, onde as periferias urbanas são marcadas pela ocupação de áreas de 

risco. 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Modelo do processo de urbanização brasileiro 

 A urbanização brasileira é um fenômeno relativamente recente na história da ocupação 

do nosso país. Ainda na metade do século XX, a população brasileira era predominantemente 

rural1. No entanto, pode-se dizer que a partir do século XVIII a urbanização começa a se 

desenvolver, sendo necessário mais um século para que a urbanização atingisse sua 

maturidade. Contudo foi somente no século XIX, ou seja, demorou mais de um século, para a 

urbanização brasileira, adquirir as características com as quais conhecemos hoje (SANTOS, 

2009). 

 Entre as décadas de 1960 e 1980 a população residente nas cidades cresceu cerca de 

50 milhões de habitantes, o que corresponde quase à população de todo o Brasil, na década de 

1950. Entre 1970 e 2010 a população passou de 90 milhões para 190 milhões, o que significa 

um acréscimo de 100 milhões, ou seja, a população dobrou nesses últimos 40 anos.  

 Observando a tabela 1, pode-se perceber que “na década 1970-80, o crescimento da 

população urbana já era maior que o da população total. O processo de urbanização conhece 

uma aceleração e ganha novo patamar, consolidado nas décadas seguintes” (SANTOS, 2009, 

p.33). 

Décadas 
Aumento médio anual 
da população total (A) 

Aumento médio anual da 
população urbana (B) 

B:A 

1940-1950 1 060 000 800 000 75,47 

1950-1960 1 820 000 1 320 000 72,52 

1960-1970 2 300 000 2 100 000 91,30 

1970-1980 2 600 000 2 900 000 111,53 

1980-1991 3 130 000 3 370 000 107,66 

1991-2000 2 304 738 2 690 976 110,12 

2000-2010 2 088 294 2 300 057 116,71 
Tabela1: Aumento da população brasileira entre 1940-2010. 

Fonte: Adaptado de Santos (2009, p.33) 

 

 Conforme SANTOS (2009), o grande período da urbanização brasileira corresponde ao 

fim da Segunda Guerra Mundial. Este fato ocorreu devido a elevada taxa de natalidade e as 

quedas na taxa de mortalidade, principalmente, em função dos progressos sanitários e das 

melhorias na qualidade de vida (ROSSINI, 1985 apud SANTOS, 2009). 

 O processo de urbanização brasileiro é conhecido como de caráter rápido, desordenado 

e gerador de pobreza, onde “a cidade em si, como relação social e como materialidade, torna-se 

criadora de pobreza” (SANTOS, 2009, p.10). 

                                                             
1 Em 1872, a população urbana era de 5,9% da população brasileira. Em 1949 era de 31,24%; 
em 1980, 65,10%; e em 2010 era de 84%. 



 

 Independente do tamanho das cidades brasileiras, em sua grande maioria, apresenta os 

mesmos tipos de problemas, contudo a grande diferença, entre elas, está na magnitude e 

intensidade que os mesmos se apresentam. Um exemplo disso são as problemáticas de 

habitação, transportes, lazer, sistema de tratamento de água, coleta de esgoto, educação, 

saúde, entre outras. 

 RIBEIRO (1981, p. 37) afirma que o “mercado de terras é o principal mecanismo gerador 

dos problemas urbanos, pois o valor do uso do solo é determinado pela articulação de objetos 

imobiliários, ou seja, “os valores de uso das moradias cresce na razão direta da diferenciação do 

espaço construído, ou seja, quanto maiores às desigualdades quantitativas, qualitativas e 

locacionais, maiores serão as diferenças de uso das moradias”. 

 Essas desigualdades e a valorização/desvalorização do solo urbano provocaram, no 

Brasil, o espraiamento das cidades, ou seja, a periferização, a expansão das cidades para as 

periferias. 

 

3. Uma breve história do desenvolvimento sustentável 

 A relação homem x natureza após a Revolução Industrial se intensificou no sentido de 

que as condições técnicas da humanidade irão aumentar sua capacidade de interferir no 

ambiente natural, o que, como dito nos tópicos anteriores, provocou mudanças drásticas nos 

sistemas naturais. 

 A preocupação com esse fato tem início na Inglaterra, através do estudo de clima urbano 

em Londres efetuado por HOWARD (1833), no qual analisa os contrastes meteorológicos entre a 

metrópole e vários lugares em torno dela. 

 O livro “Primavera silenciosa”, publicado em 1962 pela bióloga Rachel Carson marca 

uma nova era na história do ambientalismo. Nesse livro, a autora comprova a responsabilidade 

dos pesticidas usados na agricultura dos Estados Unidos, no desaparecimento de diversas 

espécies de pássaros. 

 O crescimento dos problemas ambientais relacionados ao modelo de produção e 

consumo da sociedade industrial relacionados com a questão ecológica ganhou força em 1972, 

quando foi publicado o “Relatório Meadows”, pelo Clube de Roma, intitulado Limites do 

Crescimento.  E se consolidou definitivamente na Conferência de Estocolmo, ocorrida no mesmo 

ano. 

 Segundo Brüseke (1994) o primeiro a utilizar o conceito de ecodesenvolvimento foi o 

canadense Maurice Strong, em 1973, como uma alternativa de política de desenvolvimento, 

sendo que Ignacy Sachs formulou os princípios básicos desta nova concepção, que integra ao 



 

desenvolvimento a satisfação das necessidades básicas humanas, a solidariedade com as 

gerações futuras, a participação da população, a preservação de recursos e ambientes naturais, 

um sistema social que garantisse emprego, segurança social e respeito a outras culturas, além 

de programas de educação. 

 Em 1974, como resultado de uma reunião da UNCTAD (Conferência das Nações Unidas 

sobre Comércio e Desenvolvimento) e do UNEP (Programa de Meio Ambiente das Nações 

Unidas) foi publicada a Declaração de Cocoyok. Esta declaração fora escrita as luzes da idéia 

malthusiana, pois afirmava que a explosão populacional é a causa da pobreza. 

 Já na década de 1980, a Comissão Mundial da Organização das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e o desenvolvimento, publicam o Relatório Brundtland – Nosso Futuro Comum – 

lançando o conceito de desenvolvimento sustentável (é o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem 

suas necessidades).  

 Jacobi (1999) aponta o conceito de desenvolvimento sustentável como sendo uma 

necessária redefinição das relações homem X natureza, gerando uma mudança, inclusive, no 

processo civilizatório. Isto quer dizer que esse novo paradigma de desenvolvimento representa 

uma mudança drástica nos padrões de produção e consumo da sociedade atual. 

 As discussões e preocupações do Relatório Brundtland avançaram, culminando na 

Conferência Rio-92, reunião que contou com representantes de 172 governos e 14 mil 

organizações não governamentais. O evento marcou a assinatura da Agenda 21, responsável 

por apontar a necessidade da incorporação dos direitos ao desenvolvimento à construção de um 

ambiente saudável.  

 Recentemente, em junho de 2012, foi realizada a conferência Rio+20 – Conferência das 

Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Neste evento foram discutidos os 

conceitos de economia verde como meio para a erradicação da pobreza a proteção ambiental. 

 Os representantes dos países presentes no Rio de Janeiro, sede do evento, deram 

ênfase ao fato de que o desenvolvimento sustentável só se alcançará a partir de um mundo mais 

justo, equitativo e inclusivo. 

  

 

3.1. Sustentabilidade urbana / Cidade sustentável 

 Whitehead (2003) em sua análise sobre Cidade Sustentável declara que a construção de 

uma política formal da cidade sustentável começou em 1972 na Conferência das Nações Unidas 

sobre o ambiente, quando a importância do desenvolvimento de padrões sustentáveis de 



 

urbanização foi discutido pela primeira vez em nível internacional. Nessa conferência foi 

destacada a importância do planejamento e gestão dos assentamentos humanos. 

 Resultado de Estocolmo, a Organização das Nações Unidas criou o Centro para 

Assentamentos Humanos, como uma agência com responsabilidade direta para a construção 

mais sustentável das comunidades urbanas e rurais. 

 O Programa das Nações Unidas para Cidade Sustentável estabelece que cidade 

sustentável seja uma cidade onde as realizações no desenvolvimento social, econômico e físico 

são feitos para durar. Uma cidade sustentável tem uma fonte duradoura dos recursos naturais 

dos quais depende o seu desenvolvimento (usando-os apenas em um nível de rendimento 

sustentável). 

 A Cidade Sustentável mantém uma segurança duradoura de riscos ambientais que 

podem ameaçar conquistas do desenvolvimento (permitindo apenas para risco aceitável). 

 Na verdade, pode-se dizer que as expressões “cidades sustentáveis” e “assentamentos 

humanos sustentáveis” passaram a ser utilizadas com grande frequência a partir do Habitat II – 

segunda Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos, em Istambul junho de 

2006. 

 Na Rio + 20 foi discutido a ideia de que os projetos urbanos ainda são baseados no 

modelo do século XX, que, em geral, resultam em espraiamento das cidades, segregação e 

congestionamento. Portanto, as cidades precisam adotar novas estratégias holísticas de 

planejamento urbano, ou seja, integrando ao desenvolvimento urbano, moradias acessíveis, 

infraestrutura, melhoria nos bairros mais pobres, renovação urbana, resultando em cidades mais 

compactas e menos desiguais, o levaria à sustentabilidade urbana. 

 No entanto, conforme Menegat e Almeida (2004) não existem unanimidade no conceito, 

dada a vasta diversidade de metas ambientais, sociais, econômicas, políticas e culturais, isto é, 

tanto os governos quanto as agências internacionais apenas oferecem contribuições para o 

desenvolvimento. Isto quer dizer que o desenvolvimento sustentável ou cidade sustentável, no 

caso, não existe, há apenas tentativas de atingir uma sustentabilidade maior em alguns casos. 

 Os autores ainda salientam que as cidades sustentáveis podem obter uma maior 

sustentabilidade em relação a outras cidades em detrimento de outras áreas, ou seja, havendo 

uma transferência de impactos ambientais. 

 Por exemplo, o desenvolvimento de cidades sustentáveis deve passar pelo uso eficiente 

da água, pela previsão de saneamento, educação, cuidados com a saúde, melhor coleta e 

destinação do lixo, conservação de energia e transportes públicos (MENEGAT e ALMEIDA, 

2004). 



 

 Esses autores indicam cinco categorias gerais de ação ambiental no compromisso do 

desenvolvimento sustentável: 1- controle de doenças contagiosas e parasitárias; 2- redução dos 

perigos químicos e físicos no lar, no trabalho e na cidade em geral; 3- universalização de um 

ambiente urbano de boa qualidade para todos; 4- minimização da transferência de custos 

ambientais para os habitantes e ecossistemas em torno da cidade e, 5- incentivo ao consumo 

sustentável.  

 As inundações urbanas têm várias causas, sendo as principais o elevado nível de 

precipitação que provoca um acréscimo nas águas do escoamento superficial. Além disso, a falta 

de estrutura para esse escoamento, o baixo número de bueiros, por exemplo, e a ocupação das 

áreas sujeitas a enchentes, aumenta o risco de inundações. 

 O modelo brasileiro de urbanização, proporcionando a periferização, contribui para a 

redução das áreas verdes e de pontos de infiltração das águas pluviais, pois, se a cidade se 

expande em direção às periferias é necessário ampliar a rede de transportes públicos e ruas, 

impermeabilizando o solo. 

 Conforme Jacobi (2006) a sustentabilidade urbana deve conciliar justiça social, 

qualidade de vida, equilíbrio ambiental e desenvolvimento. Ainda, há alguns temas relacionados 

a essa sustentabilidade, como enchentes, qualidade do ar, contaminação, perda de 

biodiversidade e cobertura vegetal, transporte, saneamento, planejamento e uso do solo etc. 

 A ideia de uma cidade sustentável, como indica Menegat e Almeida (2006) representa 

medidas para promover maior qualidade de vida aos seus cidadãos e, como parte disso, a 

preocupação em proteger as áreas verdes e, ainda, ampliar esses espaços urbanos para todos 

os bairros da cidade, inclusive os de baixa renda. 

 Segundo os mesmos autores há ainda outras maneiras de se promover uma melhora na 

qualidade ambiental em combinação com a redução de riscos ambientais.  

 

“A instalação de corpos d’água em parques e a proteção de terras 

úmidas podem ser integradas em sistemas para tratar águas pluviais e 

reduzir o risco de inundação ou limitar os danos provocados por 

inundação quando ocorrem. O plantio de árvores em cidades e 

subúrbios não apenas pode ser justificado pelo seu valor estético, 

como também por sua contribuição, entre outras coisas, à redução de 

custos de refrigeração, absorção de poluentes (...) O apoio para a 

agricultura urbana pode ser integrado na provisão de espaço aberto e 



 

reutilização de águas residuais (...) (SMITH et al., 1996 apud 

MENEGAT e ALMEIDA, p. 143). 

 

 Cabe ressaltar a importância do planejamento urbano por parte do Estado, pois muitas 

vezes, o poder público torna-se criador privilegiado de escassez, estimulando a especulação 

imobiliária e fomenta a preocupação de espaços vazios, dentro das cidades. Além disso, é 

incapaz de resolver o problema da habitação, empurrando a maioria da população para as 

periferias, aumentando a desigualdade social (SANTOS 1990 apud SANTOS, 2009) 

 O que se observa, no Brasil, em geral, é a insustentabilidade urbana, que caracteriza 

grande parte das nossas cidades, à medida que há uma “prevalência de expansão e ocupação 

dos espaços intraurbanos que, na maior parte dos casos configura uma dramática realidade: 

baixa qualidade de vida a parcelas significativas da população” (JACOBI, 2006, p. 115). 

Contudo, é esta população que está mais suscetível aos impactos das inundações. 

 Tavares et. al. (2012) salienta que as áreas de maior freqüência de inundações no 

Estado de São Paulo, durante o período das chuvas ocorrem nas principais bacias hidrográficas 

e conseqüentemente estão associadas aos rios mais importantes que atravessam o território 

paulista (Figura 1) 

 

Figura 1: Risco de Enchentes do Estado de São Paulo. 
Fonte: Tavares et al. (2012, p. 5) 

 



 

  Assim, observamos que a região metropolitana de São Paulo possui o maior risco de 

enchentes. Estas informações corroboram com o escopo da proposta deste trabalho que é 

ratificada por Melo et al (2010), que salienta que estes acontecimentos se deve à ocupação e ao 

crescimento desordenado desta região, sobretudo das áreas periféricas, e à impermeabilização 

do solo urbano. 

 Desta forma, a ação antrópica, também pode estar contribuindo para que ocorra este 

tipo de enchente, pois a associação da pluviosidade devido ao regime de chuvas dos climas 

tropicais. Segundo Tavares et al (2011), as precipitações (Figura 2) que ocorrem nos meses do 

final e do início do ano frequentemente estão associadas a eventos extremos, que acontecem 

numa época em que os solos estão encharcados e o nível hidrostático elevado, favorecendo a 

ocorrência de inundações. 

 

Figura 2: Precipitação Mensal Média do Estado de São Paulo. 
Fonte: CIIAGRO (2012) http://www.ciiagro.sp.gov.br/climasp/chuva_mensal/janeiro.htm 

 

 

4. Considerações finais 

 Tendo em vista que nas cidades é onde se “escancara” a capacidade do homem 

transformar o meio natural como afirma CARLOS (1992, p. 25): “hoje a cidade é a expressão 

mais contundente do processo de produção da humanidade”.  Pode-se dizer conseqüentemente, 

que é na cidade que ocorre os maiores e mais graves problemas ambientais, como, os efeitos 

negativos econômicos e humanos das inundações urbanas. 



 

 No entanto, a ideia da sustentabilidade urbana não pode ser considerada apenas do 

ponto de vista ecoloógico ou ambiental. Na verdade, pode-se dizer que os problemas ambientais 

são consequências das desigualdades de uma sociedade controlada pelo capital, pois 

geralmente, os problemas ambientais decorrem dos problemas sociais e, portanto, há que se 

resolver primeiro, essas questões, como moradia, educação, acesso aos serviços públicos 

gerais, para daí, se pensar em minimizar os efeitos da atividade antrópica sobre a natureza. 

 A sustentabilidade ambiental não é suficiente, portanto, para que as cidades ofereçam 

qualidade de vida para todos os seus habitantes. E, para isso é necessário a conjugação de 

diversos atores e ações. 
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