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RESUMO 

A presente pesquisa aborda uma análise dos rios que compõem a paisagem 

urbana e a vulnerabilidade que eles provocam dentro das cidades. Indaga o papel da 

água no desenho urbano e como ele pode enriquecer urbanisticamente uma região.          

A dissertação aborda a temática da vulnerabilidade e ações pré e pós impacto, 

focando na cidade de Blumenau, Santa Catarina e nas históricas enchentes na década 

de 1980 assim como a tragédia ambiental de 2008. Abrange a questão de como as 

águas são fator de influência no desenvolvimento e revisão das leis de uso e ocupação 

do espaço urbano.  

Destaca a importância na evolução do pensamento ambiental, e como ele 

influenciou a mudança no pensamento ecológico  ao longo do tempo. Discorre sobre 

as conferências da Organização das Nações Unidas do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento e levanta planos regionais, ecológicos e ambientais, que visam 

mitigar e reduzir a vulnerabilidade das áreas adjacentes ao rio. De forma mais 

específica destaca o significado das grandes enchentes da década 1983/84 e a 

catástrofe ambiente de 2008, e quais as mudanças e revisões elas provocaram na 

legislação e no Plano Diretor Estratégico da cidade. A pesquisa levanta estas 

alterações, focando na orla fluvial, buscando os caminhos para o uso múltiplo das 

águas.  Este trabalho utiliza exemplos na Alemanha, país onde este autor morou por 

dois anos, em Hamburgo, motivo de  inspiração e o desejo de trabalhar com o tema 

das águas no meio urbano. 

 

Palavras-Chave: Vulnerabilidade. Enchentes. Rios Urbanos. Recursos 

Hidricos. 

 

  



 

v 
 

ABSTRACT 

 

The present research addresses an analysis of the rivers that make up the urban 

landscape and the vulnerability they cause within cities. Inquires the role of water in 

urban design and how can it enrich a region in terms of urban planning? The 

dissertation addresses the theme of vulnerability and pre- and post-impact actions, 

focusing on the city of Blumenau, Santa Catarina and the historic floods in the 1980s 

as well as the greatest environmental tragedy in 2008. It covers the question of how 

waters are a factor of influence on development and revision of urban space use and 

occupation laws. Highlighting the importance of the evolution of environmental thinking, 

and how it has influenced the change of ecological thinking over time, through the 

United Nations Environment and Development conferences, and raises regional, 

ecological and environmental plans that aim to mitigate and reduce the vulnerability of 

areas adjacent to the river. More specifically, it highlights the significance of the great 

floods of the 1983/84 decade and the 2008 environmental catastrophe, and what 

changes and revisions they brought about in the city's legislation and Strategic Master 

Plan. The research raises these changes, focusing on the waterfront, looking for ways 

to use multiple waters. This work uses examples in Germany, the country where this 

author lived for two years in Hamburg, a source of inspiration and the desire to work 

with the theme of water in urban areas. 

Keywords: Vulnerability. Flood. Urban Rivers.  
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“Os rios desempenharam um papel essencial na 

estruturação das paisagens urbanas e consolidaram uma 

conexão entre forma e uso exclusiva em cada cidade”  

(PORATH. 2004, pg.02). 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

Esta dissertação aborda a relação das cidades com seus rios e a problemática 

dos desastres ambientais com repetidas ocorrências nas cidades do Vale do Itajaí em 

Santa Catarina, especialmente em Blumenau. 

Ao longo da história, desde os primórdios das civilizações, a água teve papel 

fundamental na configuração do espaço urbano, servindo de base para sobrevivência, 

como fonte de recursos água potável, força hidráulica e irrigação, além de representar 

importante via de expansão pela facilidade de circulação e comércio com outras 

cidades. Entretanto, atualmente, muitos dos rios urbanos são interpretados como uma 

barreira para expansão das cidades, vistos como obstáculos a serem transpostos. 

No Brasil os corpos hídricos foram praticamente desconsiderados nos modelos 

de expansão urbana. Desta forma a urbanização tratou até com certo desprezo este 

elemento estruturador da paisagem e território. Assim os pequenos rios 

desapareceram, seus leitos foram aterrados e/ou canalizados, suas margens 

transformadas em avenidas e muitos tiveram seu curso alterado e suas margens 

loteadas. 

O foco desta pesquisa é o tratamento dado aos rios urbanos, em especial o Rio 

Itajaí-Açu na cidade de Blumenau, Santa Catarina, no sul do Brasil. A história da 

cidade tem profunda relação com as águas do principal rio que recorta todo seu 

território. Desde a fundação da colônia alemã em 1850 a cidade luta contra o constante 

transbordamento da água do Itajaí. 

Para entender os problemas da dinâmica urbana e ambiental na região de 

Blumenau, foram analisadas as transformações que ocorreram no Rio Itajaí-Açu e na 

cidade, desde a fundação da colônia até os dias atuais. Assim são apresentados como 

os diferentes elementos legislativos, urbanos e ambientais foram alterados ou 
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mantidos ao longo do tempo. No período estudado, se destaca a década de 1980, 

marcada por fortes enchentes, as quais resultaram na revisão da lei de ocupação do 

território e no Plano Diretor Municipal de Blumenau, vigente desde 1977. Este trabalho 

busca entender a evolução da relação da cidade com o seu rio, nesses mais de 160 

anos e como o transbordamento das águas deste guiaram as revisões do Plano Diretor 

Estratégico  (PDE), e especialmente quais foram as ações tomadas, após a grande 

catástrofe ambiental de 20081, considerada até hoje a maior tragédia natural do estado 

catarinense. 

Ao chegarem na região sul do Brasil, em 1850, os alemães, através de 

empreitadas de colonização, como a de Herman Otto Blumenau, logo se relacionaram 

com o rio Itajaí-Açu, importante ligação do mar com o interior. Nas proximidades do 

ribeirão do Garcia, último trecho navegável do Itajaí-Açu eles estabeleceram a sede 

da Colônia de Blumenau. Através das águas a colônia prosperou, contudo, pela falta 

de zelo dado ao rio durante o desenvolvimento urbano, a cidade enfrenta até hoje 

repetitivas enchentes com a elevação do nível de suas águas nos períodos de chuvas. 

Da relação do autor com a cidade alemã de Hamburgo surgiram as primeiras 

ideias desta dissertação. “Hamburg, die Stadt am Wasser” como é conhecida, é em 

português – Hamburgo, a cidade nas águas. Localizada ao norte da Alemanha a 

cidade de Hamburgo é recortada pelo Rio Elba, importante via de ligação entre os 

mais de 150km que ligam a cidade portuária até o Mar do Norte e o Leste Europeu. A 

cidade é o rio, e o rio desenha a cidade. Somando a importância de suas águas na 

cidade de Hamburgo está localizado o segundo maior porto da Europa, aumentando 

seu poderio e relevância. 

Além de entender o que é um rio urbano, a pesquisa tem como objetivos 

enumerar as formas de tratamento dada aos corpos hídricos no ambiente construído, 

além da percepção dos rios dentro desse ambiente, e como eles compõem a 

paisagem urbanas ao redor do mundo, originando características únicas para cada 

lugar.  

 

A região do Vale do Itajaí frequentemente lida com desastres relacionados com 

a elevação das águas e com os escorregamentos de terra. Se faz importante indagar 

                                            
1 Em 2008 as fortes chuvas de setembro ocasionaram na região do Vale do Itajaí, Santa 

Catarina, uma enorme catástrofe ambiental. Considerada até hoje o maior desastre ambiental do 
estado. No ano de 2018 esse desastre completou uma década.  
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quais foram as transformações da cidade diante desse enfrentamento e após as 

repetitivas tentativas e inúmeros planos de prevenção e mitigação destes desastres. 

Ao longo dos anos a expansão da mancha urbana aponta para transformações 

em diferentes esferas na cidade, mudando sua relação com o território de bacia 

hidrográfica. Quando as águas invadem o espaço urbano, e o transformam, as leis 

regulamentadoras da cidade precisam ser revistas, para tanto é organizado um 

trabalho conjunto com as prefeituras municipais, secretarias do meio ambiente, 

comitês de bacia e instituições privadas, visando mitigar futuros problemas e chegar 

a novas soluções, permitindo o convívio e a relação das águas com a cidade, e da 

cidade com suas águas.  

Em resumo, esta pesquisa explora a presença do rio Itajaí-Açu, durante mais 

de 160 anos de história, as ações antrópicas que alteraram o rio, ressaltando quais 

foram as interferências no plano diretor estratégico da cidade, decorrentes das fortes 

cheias que a cidade de Blumenau enfrentou na década de 1980 e posteriormente em 

2008.  

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA E MÉTODOS  

 

A água sempre esteve presente na história, ela representa a vida. Hoje em dia, 

de maneira geral, a sociedade busca preservá-la, controlá-la, limpá-la e reutilizá-la. A 

água faz parte de diversos programas da Organização das Nações Unidas (ONU). Ela 

também é motivo de contínuo enfrentamento quando a temática é o aumento do nível 

das marés ou transbordamento de córregos e rios. Nas últimas décadas, territórios 

urbanos próximo a orlas marítimas e fluviais tornaram-se importantes áreas para o 

planejamento e desenvolvimento urbano, principalmente devido ao progresso 

tecnológico na área de transportes (processo de conteinerização), que despovoou  

antigas zonas portuárias e estes ambientes se tornaram parte fundamental para um 

projeto de reurbanização que busca uma cidade sustentável.  

A partir do momento que o homem, através de construções, visando a 

expansão das cidades, passou a interferir e impactar na água , transformou-a em um 

elemento adversário à sua expansão. No Brasil são muitos os casos onde os rios e os 

corpos hídricos não foram preservados, alguns enterrados, outros com seus cursos 
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alterados em favorecimento do mercado imobiliário, automobilístico e outras as 

prioridades políticas, o que gerou consequências adversas no enfrentamento das 

águas. Desta forma, os pontos que envolvem esta dissertação são: a água e a 

vulnerabilidade das cidades que são recortadas pelos corpos hídricos. 

Partindo do pressuposto de que desastres naturais sempre estiveram 

presentes, e as ações antrópicas têm uma forte ligação com o aumento do número 

dessas catástrofes, é importante entender quais as ações individuais, 

governamentais, da defesa civil e de comitês relacionadas a proteção ambiental são 

necessários para redução dessas tragédias. Passados 11 anos da maior catástrofe 

ambiental no Vale do Itajaí, SC, esta pesquisa se justifica por uma nova análise local 

e verifica as ações realizadas que levantaram a temática ambiental, além da revisão 

bibliográfica existente sobre Blumenau.  

Desta forma, para estudar os rios urbanos e sua paisagem foram adotados 

como métodos de pesquisa, o comparativo do enfoque de vários pesquisadores, 

revelando a importância deste elemento no desenho urbano e a relevância do Rio 

Itajaí-Açu para região catarinense.  

Durante o processo de levantamento de fontes de referência, estudo de caso e 

análise crítica foram relacionados autores como; Alexandre Delijaicov (1998), Maria 

Cecilia B Gorski (2010), Anne W. Spirn (1995 1998), Ian L. McHarg (1992), John 

Tillman Lyle (1995) Jan Gehl (2010, 2013), texto e artigos do Prof. Dr. Calos E M Tucci,  

(1999, 2010) assim como Angélica Alvim (2003 2007) entre outros que levantam as 

temática do meio ambiente natural, a rede hídrica e a evolução das cidades e dos rios 

urbanos. 

Quanto a problemática local, foram analisados estudos de autoria de: Claudia 

Siebert (1999 2008) Soraia Porath (2004), Baite Frank (1995, 2008) José Deeke 

(1995) Janea Policarpo (2016) Emerson Vieira Marcelino (2008) Marcos Antonia 

Mattedi (1999) e também foram realizadas visitas a região para o estudo do caso, na 

cidades de Blumenau.   

Em primeiro momento a pesquisa buscou identificar e organizar o material 

disponível sobre a evolução da cidade de Blumenau e o histórico da região do Vale 

do Itajaí, visando entender a expansão da mancha urbana na bacia hidrográfica do 

Itajaí através dos mapas disponíveis no Acervo Histórico Jose Ferreira da Silva em 

Blumenau. 
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A metodologia de pesquisa adotada baseou-se na investigação local e revisão 

bibliográfica, considerando os principais livros, artigos, textos, dissertações e teses 

realizadas acerca do aspecto da evolução histórica de Blumenau, o problema das 

cheias e elevação no nível da água em ambiente urbano, e as transformações 

provocadas pela força dos rios, nos séculos XIX e XX,  

O levantamento bibliográfico também buscou o dado cartográficos, para 

entender a evolução da mancha urbana, definições legislativas e documentos 

vigentes, que se relacionam a gestão municipal, do vale do Itajaí, do comitê de Bacias, 

alterações e revisões no Plano Diretor Estratégico de Blumenau. Além de visitas as 

cidades que compõem a Mesorregião do Vale do Itajaí, para melhor compreender a 

vulnerabilidade da região.  

Durante a pesquisa foram selecionadas cidades para estudo de caso onde foi 

abordada temas como a paisagem dos rios urbanos e o controle das enchentes, a fim 

de analisar a infraestrutura física e os equipamentos adotados. As cidades de 

Hamburgo e Londres tiveram um destaque maior, pois são cidades com as quais o 

autor teve contato e experiência, e representam grandes projetos de revitalização 

urbana na região portuária. No Brasil o estudo de caso se volta para caso de Blumenau 

e região,  atualizando trabalhos realizados pela Prof. Dra. Claudia Siebert, e outros 

acerca da problemática das cheias no Vale do Itajaí.   

Após análise do passado, foram identificados parâmetros ambientais e de 

gestão e controle de enchentes em Blumenau, SC, a fim de apresentar o entendimento 

da situação atual, revisando as pesquisas anteriormente realizadas e oferecendo 

novas diretrizes de infraestrutura e relação de equipamentos necessários a fim de 

atender as necessidades da região e mitigar possíveis enchentes futuras. 

No Brasil a água representou, até certo momento, importante meio de 

circulação e representou a expansão para o interior, como no caso do Rio Tietê, 

fundamental para a interiorização do Estado de São Paulo. Porém com o rápido 

crescimento das cidades e a implantação das ferrovias e, posteriormente, das 

rodovias, os rios perderam sua importância e passaram a ser vistos como obstáculos 

ao desenvolvimento. Caminhando em sentido contrário, as águas perderam sua 

característica paisagística e de integração, quase apagadas da memória. Infelizmente, 

hoje estes equipamentos, em raros casos compõem o ambiente urbano. 
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A apresentação dos temas discutidos nesta dissertação, a qual relaciona a 

evolução do pensamento ambiental, a vulnerabilidade, os rios urbanos e as 

normativas urbanas assim como as transformações na cidade de Blumenau, é 

realizada seguindo os seguintes capítulos: 

No primeiro capítulo é apresentada a importância da água para o meio 

ambiente, e os problemas de vulnerabilidade nos centros urbanos relacionados a ela, 

através de uma análise histórica inserida na introdução do pensamento ambiental no 

mundo. O contínuo e acelerado crescimento nas cidades transformou a paisagem 

urbana, sendo a busca por mais espaços, a realidade de muitas cidades do mundo. O 

resultado é uma falta de infraestrutura e espaço para grande parte da sociedade.  

Em Londres, a evolução do modo de produção provocado pela era industrial 

trouxe drásticas mudanças para as cidades e ao meio ambiente. Os altos níveis de 

poluição e problemas de salubridade, transformaram o ambiente dos bairros 

industriais. Quando os problemas de saúde e higiene se ampliaram, levantou-se a 

questão  da saúde pública, desta forma, surgiram novos ideais urbanísticos e as 

primeiras diretrizes no sentido de orientar o crescimento das cidades, em uma 

tentativa de conciliar a natureza e o espaço construído.  

No decorrer do primeiro capítulo são descritos os fatos que levaram a esta 

importante mudança no modo de pensar as cidades, os marcos no início do 

pensamento sustentável. O capítulo apresenta o desenvolvimento da ideologia 

ecológica e a tentativa da introdução da educação ambiental como um dos possíveis 

fatores para a redução de risco de desastres.  Além de apresentar leis relacionadas 

ao meio ambiente que buscam melhor e proteger a natureza e as águas.  

A seguir, no capítulo 2, é exposta a importância dos rios dentro das cidades e 

como o bom planejamento pode melhorar a qualidade de vida nos centros urbanos. A 

água, como elemento geográfico compõe o espaço urbano e torna parte integrante 

das cidades ao redor do mundo, dando a elas caraterísticas únicas. O capítulo dois, 

busca entender e relacionar a importância dos rios para a evolução e expansão das 

cidades.  

Além de relacionar os rios, que representavam caminhos navegáveis para expansão 

entres as cidades, o capítulo  suscita a questão de como a cidades lidam com a 

questão da renovação urbana ao revitalizar as antigas áreas portuárias que se 

encontravam abandonadas devido ao processo tecnológico que a economia dos 
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transportes marítimos enfrentou no processo de conteinerização. Também são 

apresentados exemplos de como os rios dentro de ambientes urbanos podem se unir 

a paisagem, através de projetos que integram os elementos naturais aos construídos 

e como países desenvolvidos enfrentam eventuais problemas ambientais 

relacionados a seus corpos hídricos.  

O segundo capítulo,  aborda a importância dos rios urbanos, e como as águas 

compõem caraterísticas especificas em cada cidade.  Elementos geográficos, os rios 

fazem parte das cidades e tem poder transformador na paisagem urbana quando o 

planejamento urbano busca entender seu valor.  

O capítulo se conecta ao primeiro ao abordar a questão da vulnerabilidade das 

cidades perante o nível da água.  Apesar de elemento essencial para a vida na Terra, 

os rios e marés também são motivo de luta e enfrentamento. Ainda no capítulo 2, são 

expostos dois exemplos de revitalizações urbanas de regiões  portuária junto a orla 

fluvial. O exemplo de Londres, na reconstrução das antigas docas da região industrial, 

as Docklands e o projeto de Hafencity em Hamburgo na Alemanha. Na cidade alemã, 

existem mais de 2500 pontes que recortam o rio Elba e seus canais, e o projeto de 

Hafencity (cidade portuária) busca reconectar o centro da cidade a orla do rio Elba, 

trazendo para a região novas possibilidades de moradia e trabalho. Destaca-se no 

projeto alemão, o desejo de unir o rio à paisagem, trabalhando diversas cotas de nível 

(cotas de enchente) permitindo ou não o que as águas atinjam a cidade. 

O terceiro capítulo apresenta a cidade de Blumenau localizada ao sul do Brasil 

no estado de Santa Catarina através de uma abordagem histórica. Colonizada por 

alemães, a região do Vale do Itajaí, apresentou caraterísticas de ocupação que ainda 

hoje podem ser vistas na cidade.  O capítulo apresenta o modelo  alemão de expansão 

da cidade, e revela a relação do rio com a cidade assim como seus problemas. 

Ao apresentar a evolução da cidade o capítulo três também apresenta a 

vulnerabilidade da cidade que desde a fundação da colônia enfrentou e lutou com as 

fortes cheias no atingem ate hoje o vale do Itajaí. Por fim são abordadas as questões 

ligadas as revisões nas leis e planos diretores da cidade de Blumenau e os recursos 

no controle urbanístico da cidade ao longo da história. Levanta a questão das 

alterações provocadas pelas fortes chuvas e o transbordamento das águas, no âmbito 

da lei.  
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Finalmente, no último capítulo, a dissertação apresenta suas considerações 

finais, e busca “novas provocações”, sugerindo a volta do trecho navegável entre as 

cidades de Blumenau e Itajaí, assim como a reincorporação da orla fluvial em todo o 

vale, não só como elemento paisagístico, mas como elemento de composição da 

malha urbana, chamando-se a atenção para a economia, lazer, e o bem estar dentro 

da cidade.  
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1. CAPÍTULO 01  - A ÁGUA E O MEIO AMBIENTE 

 

 

 

A TRANSFORMAÇÃO DAS CIDADES E OS CONCEITOS DE 

VULNERABILIDADE 

 

O CRESCIMENTO URBANO EM RELAÇÃO AO MEIO AMBIENTE 

 

O DESPERTAR DO PENSAMENTO AMBIENTAL 

 

CONFERÊNCIAS MUNDIAIS DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL E AS PRIMEIRAS LEIS RELACIONADAS AO MEIO 

AMBIENTE. 

 

ANÁLISE DO PAPEL DA ÁGUA NO PROCESSO CIVILIZATÓRIO 

 

A ÁGUA NO MEIO URBANO DOS PROBLEMAS AS SOLUCOES 
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 “A cidade é um assunto complexo. Defini-la torna-se, portanto, tarefa 

árdua e de difícil, se não mesmo impossível, unanimidade [...]. A cidade vai-se 

espraiando em seu redor e absorvendo os territórios adjacentes ou dando 

origem a novos territórios”  (SOARES. 2019, pg. 02).  

 

1.0  A TRANSFORMAÇÃO DAS CIDADES E OS CONCEITOS DE 

VULNERABILIDADE. 

 

O século XXI trouxe transformações para o mundo em que vivemos. Além da 

evolução tecnológica, a qual permitiu grande conectividade e aproximação ao redor 

do mundo, o marco deste século é o vertiginoso aumento da população urbana. As 

estáticas da Organização das Nações Unidas (ONU), permitem afirmar que mais da 

metade dos habitantes do planeta Terra, vivem em regiões urbanizadas (ONU, 2019). 

No Brasil, as grandes cidades entraram no novo século, de modo geral, em um 

desordenado e acentuado crescimento, ocupando os espaços livres que se tornam 

cada vez mais escassos.  

As cidades vêm se transformando e apresentando diferentes realidades. O 

contínuo crescimento urbano impôs para uma considerável parcela da população uma 

dura realidade: a falta de espaço e infraestrutura evidente nas paisagens urbanas ao 

redor do mundo.   

Segundo SIEBERT, 1999, nos grandes centros urbanos coexistem duas 

cidades, a “cidade legal” e a “cidade ilegal”. A referida autora ainda acrescenta que a 

coexistência se deve a omissão e à falta de atenção das autoridades governamentais 

que fazem vista grossa para construções irregulares. O resultado dessa não ação é 

uma cidade dividida, de cidadãos e não cidadãos habitando, concomitantemente 

territórios legais e ilegais. (SIEBERT, 1999. pg. 03). Na mesma linha de pensamento 

SOUZA, 2001, cita a existência de um mercado de construção de moradias paralelo 

ao formal, onde a busca por menores aluguéis, cria loteamentos irregulares e ou 

clandestinos, construídos de forma precária amplificando o fenômeno das favelas 

(SOUZA, pg. 69. 2001). 

Para PECHMAN e RIBEIRO, 1983, o déficit habitacional se deve a grande parte 

da população urbana estar excluída do mercado formal de produção de moradia, onde 



 

11 
 

o Estado “impõe um elevado preço ao direto de habitar na cidade” (PECHMAN; 

RIBEIRO, 1983. pg. 9). 

Na busca por espaço dentro da cidade, parte da população “marginalizada”, a 

qual não se vê incluída na divisão espacial do território urbano, é levada a invadir 

áreas verdes e ocupar terrenos com elevado potencial de riscos de acidentes naturais, 

como encostas e áreas propensas a enchentes e alagamentos. Essas ocupações, 

feitas em sua grande parte de forma “ilegal”, alteram a relação entre a cidade e meio 

ambiente, aumentando a vulnerabilidade urbana.   

A transformação das cidades gera um contínuo conflito com o meio ambiente, 

e seus efeitos colaterais podem ser observados em diversas cidades do mundo 

através de ocorrências de desastres naturais. Atualmente, são detectadas constantes 

mudanças climáticas no planeta e nos últimos anos, é inegável o aumento dos 

registros relacionados às enchentes, enxurradas, escorregamentos de terra,  falta de 

água e secas prolongadas. Todos estes efeitos climáticos são cada vez mais 

recorrentes, entretanto é importante questionar como a evolução urbana se relaciona 

com estes eventos e como os governos respondem e enfrentam acontecimentos desta 

magnitude.  

Os repetidos problemas ambientais que as cidades enfrentam hoje em dia são 

muitas vezes consequências de ações antrópicas, tomadas pelo homem em seu 

passado e seu presente, na tentativa de controlar e explorar o ambiente natural. Para 

Lacaze, 1999, a transformação do espaço natural acontece a partir da ocupação. “[...] 

um local construído toma posse desse local natural e dá-lhe uma forma urbana” 

(LACAZE, 1999. pg.17). Por outro lado, DIAMOND, 2005, afirma  que qualquer 

sociedade pode cair na armadilha de super explorar seus recursos, tornando-os 

escassos e, de acordo com a complexidade da transformação dos ecossistemas, se 

torna difícil prevenir futuros acontecimentos devido as ações do homem (DIAMOND, 

2005 pg. 15). Os desastres sempre estiveram presentes na terra, mas de maneira 

geral, desastres naturais são determinados a partir da relação entre o homem e a 

natureza (KOBIYAMA, 2006, pg. 01). 

Em relação aos problemas ambientais relacionados às águas, em especial as 

águas que recortam o ambiente urbano, decisões foram realizadas de forma errônea, 

privilegiando o setor automobilístico e a expansão imobiliária em detrimento ao meio 

ambiente. A politicagem em favor ao crescimento urbano (des) ordenado tem o 
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potencial para levar as cidades a uma situação caótica, caso não sejam criadas leis 

urbanas que orientem de forma correta, ou em situações ainda piores em casos 

quando existem e são desrespeitadas, as normas de uso e ocupação do solo. Em 

Colapsos, de Jared DIAMNOD, 2005, é avaliado como as sociedades escolheram o 

sucesso ou fracasso. Nele são expostas situações onde civilizações do passado 

entraram em decadência por esgotar recursos naturais ou não os utilizar de maneira 

harmônica. 

O crescimento da população de forma desordenada gerou uma maior 

vulnerabilidade nas cidades conforme apontado pelo aumento nos registros de 

catástrofes. Devido a isso a temática da Redução de Risco de Desastre (RRD), o 

enfrentamento a estas catástrofes e as ações de prevenção e pós impacto estão cada 

vez mais presentes nos fóruns e encontros ao redor do mundo. 

Na Terceira Conferência para Redução de Riscos de Desastre realizado pela 

ONU na cidade de Sendai (2015), no Japão, foi revisado o tratado de Hyogo (2005-

2015) e elaborado um novo tratado para diminuição do risco de desastres ao redor do 

mundo. Nele são  reafirmados alguns pontos abordados no tratado de Hyogo, como a 

necessidade de antecipar e planejar, reduzindo, desta forma, os riscos, protegendo 

pessoas, comunidades e países de forma mais efetiva. 

Para atingir a redução de risco, as premissas do tratado de Sendai, vigentes 

para o período 2015-2030, afirmam: 

“Impedir novos  desastres e reduzir os riscos existentes por meio da 
implementação de medidas econômicas, estruturais, legais, sociais, de 
saúde, culturais, educacionais, ambientais, tecnológicas, políticas e 
institucionais integradas e inclusivas que evitem e reduzam a exposição a 
riscos e a vulnerabilidade a desastres, aumentem a preparação para resposta 
e recuperação e, assim, fortalecer a resiliência” (ONU. 2015, pg.12. Traduzido 
pelo autor)2. 

 

Para implementar a Redução de Risco de Desastre (RRD) uma das medidas é 

através da educação. No contexto global as primeiras propostas para Educação 

Ambiental (EA) surgem em meados dos anos 1960, com a conferência de Estocolmo. 

                                            
2 Texto original : “Prevent new and reduce existing disaster risk through the implementation of integrated 
and inclusive economic, structural, legal, social, health, cultural, educational, environmental, 
technological, political and institutional measures that prevent and reduce hazard exposure and 
vulnerability to disaster, increase preparedness for response and recovery, and thus strengthen 
resilience”.  (United Nations, 2015, pg. 12.).  
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A Educação Ambiental entrou realmente em pauta pouco mais tarde, na Conferência 

de Tbilisi, cidade da antiga União Soviética, no de ano de 1977.  

No Brasil são poucos os trabalhos e políticas relacionadas ao tema da EA. 

MARCELINO, 2008, considera que a educação ambiental pode ser um fator diferencial  

na redução dos danos causados à sociedade em situações de risco.  Para o autor a 

correta divulgação de informação e políticas que auxiliem na EA podem reduzir e 

minimizar os danos causados a população.  

Para DA SILVA ROSA et al.  2015, a EA pode ser apreendida como contribuição 

visando estimular a participação da população “marginalizada” em processos 

decisórios voltados para RRD. Desta forma a Educação Ambiental auxilia na 

compreensão do ambiente e as práticas sociais relacionadas ao meio que a população 

está inserida. (DA SILVA ROSA. Et al., 2015, pg. 215).  

As grandes catástrofes estão ligadas a história do homem, desde a fundação 

das primeiras cidades, os desastres geram impactos na sociedade e por maior que 

seja o desenvolvimento das cidades e que a tecnologia auxilie na prevenção, os 

desastres naturais continuarão a ocorrer. Por outro lado, KOBIYAMA, 2006, pg. 01, 

descreve que os fenômenos naturais que causam desastres podem trazer, 

inversamente aos prejuízos, benefícios para as sociedades. Por exemplo, as 

inundações fornecem grandes quantidades de fertilizantes para os campos agrícolas, 

e os escorregamentos deixam as terras mais porosas e aráveis. MARCELLINO, 2008, 

afirma, que a realidade dos fenômenos naturais extremos faz parte da geodinâmica 

terrestre e são imprescindíveis, sendo diretamente responsáveis pela formação do 

relevo, manutenção de ecossistemas, abastecimento das fontes hídricas, entre outros. 

(MARCELINO. 2008, pg.09). 

A notória presença das adversidades naturais suscita a questão de como os 

desastres são definidos, quais deles geram uma situação de risco a população e 

quando estes fenômenos de maior magnitude se tornam situações catastróficas.  

Segundo o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (UNDP, 2013), 

nas últimas duas décadas mais de 1.3 bilhões de pessoas foram atingidas por 

desastres naturais ocasionando gastos aproximados em dois trilhões de dólares em 

danos. O Emergency Events Database (EM- DATA) conceitua desastre como uma 

situação ou evento que ultrapassa a capacidade de resposta de um determinado local, 

necessitando de assistência externa para o retorno da normalidade, ou seja, é um 
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evento imprevisto e/ou frequentemente súbito, que causa grandes danos e prejuízos 

às áreas afetadas. Em resumo MARCELINO 2008, conceitua que o desastre 

ambiental é fenômeno natural de grande intensidade sobre um sistema social, 

resultando em danos, os quais interrompem o cotidiano de toda a região.  

 

Segundo o banco de dados levantados pela ONU, no Departamento de 

Redução de Risco de Desastres (UNISDR) e do Emergency Events Database (EM- 

DAT), nas últimas décadas, o número de registros relacionados aos casos de 

catástrofes e desastres naturais tem oscilado. É notório no infográfico que os maiores 

danos causados para a população mundial estão relacionados ao enfrentamento das 

enchentes, seguidos por longos períodos de seca, os quais somados ultrapassam 

70% da população atingidas no mundo. (TABELA 01). 

 
Tabela 1 Número de afetados por modelo de desastre natural e porcentagens das ocorrências entre os 
anos 1998-2017. 

 
FONTE: UNISDR . 2018. 

 

O infográfico acima evidencia que a maior porcentagem dos desastres naturais 

que ocorrem ao redor do mundo é relacionada às cheias, com 45% dos casos. As 

enchentes atingiram mais de dois bilhões de pessoas entre os anos 1998 a 2017. A 

partir de dados do EM-DAT, publicado num artigo no Jornal Estado de São Paulo, por 

CHADE, 2004, foi apresentado um ranking de países atingidos por catástrofes. Na 

época o Brasil foi classificado em 11o país no ranking de vítimas atingidas por 

catástrofes. No ano de 2018, em reportagem pelo Deutsche-Welle (DW) visualiza-se 
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os novos dados da EM-DAT colocaram o Brasil na 9º posição, o que representou 

sensível piora.  

Tabela 2- Desastres naturais ao redor do mundo nos últimos 20 anos. O Brasil (em vermelho) é o  9º  
colocado 

 

FONTE: Deutsche Welle , EM DAT – 2018 

 

No infográfico (Tabela 03) apresentado pela ONU em seu programa de redução 

de risco (UNISDR), são apresentados dados relacionados aos danos, a economia, o 

número de pessoas afetadas e as fatalidades ao longo dos dez anos do tratado de 

Sendai (2005-2014). A tabela apresenta dados que merecem ser destacados, a 

segunda coluna, que se refere a pessoas afetadas, mostra que no ano de 2010, 260 

milhões de habitantes foram atingidos de alguma forma. Destes atingidos pelos 

desastres naturais mais de 150 milhões sofreram com os danos causados pelas 

enchentes. Embora as enchentes ocorram com maior frequência e atinjam um maior 

número de pessoas, a tabela evidencia que os maiores danos à economia são 

provenientes de catástrofes como os terremotos, maremotos e tsunamis, desastres 

naturais de grande magnitude. 
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FONTE: UNISDR. 2015 

 

O Brasil se encontra em uma posição geográfica privilegiada e não enfrenta 

fenômenos naturais de grande magnitude como terremotos ou furacões. De acordo 

com SILVA; NISHIJIMA, 2011, no país os principais fenômenos relacionados a 

desastres naturais são derivados da dinâmica externa da Terra, tais como: inundações 

e enchentes, escorregamentos de solos e/ou rochas ligados aos períodos de fortes 

chuvas e altos índices pluviométricos. O Brasil também enfrenta períodos de seca 

prolongado, fenômeno que atinge e afeta a vida de milhões de brasileiros.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de mil e 

quinhentos municípios foram atingidos pelas águas no Brasil entre os anos de 2008 e 

2012,  o que representa 27,7% das cidades do país (IBGE, 2014). Considerando 

somente os desastres hidrológicos que englobam inundações, enchentes e 

movimentos de terra, em 2008 o Brasil esteve em 10º lugar entre os países do mundo 

com número de vítimas de desastres naturais, com 1,8 milhões de pessoas afetadas 

(OFDA/CRED, 2009). 

Tabela 3 – Números do Impacto econômico e humano relacionados a catástrofes ambientais ao longo dos 
últimos 10 anos  (1998-2017).  
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Por último, as estáticas mostram que o número de vitimados pelos fenômenos 

naturais no Brasil sofrem em primeiro lugar com as inundações, seguido pelos 

períodos de estiagem. SILVA; NISHIJIMA, 2011, pg. 06. 

Tabela 4 - Porcentagem  de ocorrências de desastres por  fenômenos naturais no Brasil 

 

FONTE:  SILVA; NISHIJIMA, 2011 
 

Como observado na Tabela 4 os fenômenos naturais que mais impactam na 

sociedade brasileira são as enchentes e inundações, as quais estão diretamente 

ligadas aos altos índices pluviométricos e a elevação dos corpos da água.  

Desde os primórdios do desenvolvimento, as cidades estiveram conectadas 

com os rios, que forneciam o acesso a água para o consumo, agricultura, o 

deslocamento e transportes de mercadorias, além do abastecimento e destino hídrico.  

Para COY, 2013, os rios transformaram muitas cidades em pontos de 

passagem, pontos de encontro, centros de intercambio intelectual, comercial, além de 

proteção.   Acrescentando a essa posição DELIJAICOV, 1998, descreve os rios como 

um elo entre as cidades onde “o rio é naturalmente uma via de comunicação entre 

cidades” (DELIJAICOV. 1998, pg. 37). 

Os rios, ao integrar a história das cidades, se tornam parte da paisagem urbana 

e formam sua identidade, como no caso do Rio Sena em Paris, o Tamisa em Londres, 

o Reno as margens da famosa catedral de Colônia, o rio Elba e seus diversos canais 

que recortam a cidade de Hamburgo. Esta última cidade nasceu a partir de seu porto, 

hoje um dos principais da Europa.  Para PORATH, 2004, sob o aspecto físico e da 

forma urbana os rios formam fortes elementos da paisagem (PORATH pg. XIII. 2004). 

 

“[...] a dinâmica do desenvolvimento de uma cidade tem muito a ver com as 
funções do seu rio, a importância fluvial revela-se, via de regra, na 
organização espacial da cidade. Pontes, cais, embarcadouros, portos fluviais 
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formavam, durante séculos, em muitas cidades europeias – e continuam 
formando em muitos casos - os pontos estratégicos, os espaços de alta 
centralidade e, finalmente os lugares emblemáticos na cidade” (COY. 2013, 
pg. 01). 

 

O enfrentamento das águas, significa para algumas cidades uma luta diária. A 

questão do fenômeno natural das enchentes está presente em todo o mundo e é um 

dos desastres que mais afeta a população mundial como apresentado na Tabela 01. 

Grandes exemplos desta constante luta contra a elevação das águas, as 

cidades de Veneza na Itália e diversas regiões na Holanda, áreas que estão abaixo 

do nível do mar, entendem a água como um aspecto do cotidiano. Assim como o 

fenômeno natural das fortes chuvas que também provocam alagamentos e 

escorregamentos de terras. Cidades que são recortadas por rios, apresentam essa 

vulnerabilidade perante as águas.   

Além do enfrentamento das águas, outro fator importante é a valorização da 

quantidade e qualidade desse elemento tão precioso. Uma vez que água está 

relacionada ao bem estar do planeta. O bom planejamento deve levar em 

consideração o elemento hídrico, incorporá-lo ao meio urbano como um dos 

elementos da paisagem. Do lado oposto existe o mal planejamento, no qual os rios 

não são considerados. Para KLIASS, os rios foram roubados e passaram de marco 

paisagístico a áreas de conflito e deterioração ambiental. KLIASS. 2012, pg. 09. 

Muitas cidades ao redor do mundo são irrigadas por córregos e rios, muitas vezes 

ocultos, enterrados e negados da paisagem urbana. 
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O CRESCIMENTO URBANO EM RELAÇÃO AO MEIO AMBIENTE  

 
Hoje, o meio ambiente é uma temática presente em diversas áreas do 

conhecimento, e a discussão sobre a água frequenta diversos fóruns e conferências 

ao redor do mundo. Elemento que representa a vida, a água, é fundamental para 

sobrevivência e manutenção de todos ecossistemas na terra, pois sem ela nada 

existiria. Mesmo a água cobrindo mais de 2/3 do planeta apenas uma pequena parcela 

dela é própria para o consumo humano.  

Estudos mostram que menos de 3% da água no mundo é potável e ela se 

encontra em sua grande maioria nas geleiras e enterrada em bolsões de água 

subterrâneos, existindo ainda uma pequena parte de água doce em rios e lagos, que 

ainda não foram contaminados pelos centros urbanos. A água também compõe 

grande parte da matéria viva, presente no corpo humano, que  é formado por cerca 

de 70% de água. 

Tabela 5- Porcentagem de água no mundo, a divisão de onde se encontra a água doce na terra e no 
corpo humano. 

 

Fonte: Plana Nacional de Recursos Hídricos. Ministério do Meio Ambiente BRASIL. Adaptado  
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Jared Diamond, autor do livro Colapsos, 2005, descreve a atual situação que 

as sociedades enfrentam como um “eco-cídio”. Segundo DIAMOND (2005), as 

cidades estão destruindo o ambiente natural em um processo na qual as cidades 

minam a si próprias, danificando e reduzindo o meio ambiente, gerando no futuro 

problemas (ambientais) cada vez maiores. 

A rápida evolução urbana alterou o modo de se viver nas cidades, modificando 

sua relação com as águas que recortam o território urbano. Ainda hoje, dentro de um 

ambiente consolidado a água representa um grande marco, imposto à paisagem. 

Segundo PORATH, 2004, mesmo renegados, os rios compõem e fazem parte da 

estrutura urbana modificando e se relacionando com seu entorno, tornando-se muitas 

vezes eixos de desenvolvimento do desenho da cidade. A água tem papel essencial 

na consolidação do território. Segundo SIEBERT, 1999, cada cidade estrutura a 

paisagem urbana ao aplicar usos e formas a estes corpos aquáticos. Também, os rios 

são eixos de ligação e desenvolvimento. E de acordo com Odette Seabra, “o rio é 

referência de lugar e de espaço, integra a identidade de um povo” (SEABRA, 2009, 

em entrevista ao caderno alias do O Estado de São Paulo em 13 -12 -2009 ). 

Para relacionar a ocupação das cidades com seus eixos hídricos de cada região 

é necessário entender o início da ocupação das cidades. Segundo SOARES, 2019, 

“desde o fim das muralhas da cidade medieval que a noção dos limites da cidade 

deixou de existir. [...] elas vão se se espraiando em seu redor e absorvendo os 

territórios adjacentes ou dando origem a novos territórios”. (SOARES, pg01, 2019). A 

partir desta busca por novos espaços, a evolução do comércio e novas formas de 

trabalho, que por sua vez  alteraram a relação do homem com a natureza, os rios, em 

meio a esse crescimento desordenado, com o tempo passaram para um segundo 

plano e se tornaram um obstáculo a evolução das cidades.  

A grande mudança da ocupação do espaço urbano aconteceu na Inglaterra 

durante o final do século XVIII, quando a revolução industrial modificou a relação do 

trabalho e do homem com a terra. O advento da máquina e a revolução industrial 

ocasionou um grande êxodo rural e desde então o crescimento das cidades de forma 

desregrada suscitou temas relacionados à higiene e salubridade nos centros urbanos. 

A troca do campo pela cidade foi um processo turbulento, como relata Charles Dickens 

em seu romance Tempos Difíceis (Hard Times) de 1854. 



 

21 
 

“[...] Era uma cidade de máquinas e chaminés altas, das quais serpentes de 
fumaça intermináveis se arrastaram para sempre e nunca se desenrolavam. 
Tinha um canal negro, e um rio fétido e mal cheiroso, corria tingido de roxo. 
Vastas pilhas de construção cheias de janelas, onde escutava-se um tremor, 
um tremor durante o dia inteiro, onde o pistão da máquina a vapor funcionava 
monotonamente para cima e para baixo” (DICKENS. 1854, pg. 29) 

As projeções apresentadas no relatório “Perspectivas da Urbanização Mundial” 

(“World Urbanization Prospects”) da ONU de 2014, mostram que cerca 55% da 

população vivia em áreas urbanizadas. Esse inchaço das cidades toma grandes 

proporções de solo para acomodar a atividade humana, transformando seu interior, 

criando um novo conjunto de relações do espaço ocupado com a natureza. REES, 

2003, definiu os sistemas urbanos como áreas de consumo de moradia. Deste 

consumo desenfreado, surgiram problemas relacionados a poluição urbana e ao 

saneamento das cidades.  

“Com o crescimento populacional e a densificação fatores como a poluição 
doméstica e industrial se agravaram, criando condições ambientais 
inadequadas, propiciando o desenvolvimento de doenças de veiculação 
hídrica, poluição do ar e sonora, aumento de temperatura, contaminação da 
água subterrânea entre outros” (TUCCI. 1997, pg. 03)  

 

A drástica mudança fez com que novas ideias relacionadas à preocupação 

ambiental nas cidades surgissem. Elas levaram a população das cidades buscar um 

desenvolvimento sustentável, melhorar a qualidade de vida no meio urbano e 

preservar o meio ambiente. 

“A preocupação com os distúrbios ambientais vem evoluindo mais 
significativamente a partir do final da década de 1960, com os movimentos e 
conferências mundiais sobre o meio ambiente promovidas desde então. 
Neste contexto, observa-se uma revisão das ações antrópicas sobre a bacia 
hidrográfica e, de forma mais ampla, sobre os recursos hídricos”  (GORSKI. 
2010, pg. 23-24). 

 

O desenvolvimento urbano gerou um ambiente que é resultado da soma do 

meio natural com o construído, dando existência a novos conjuntos de ambientes 

interligados, os quais sem o devido controle, regras e orientações construtivas tem 

como consequência a capacidade de levar as cidades a situações caóticas.  

Fatos assim são retratados em diversas regiões do mundo ao enfrentarem 

situações climáticas adversas, assim como no caso da Inglaterra industrial, quando a 

insalubridade na cidade atingiu altos níveis de poluição, tornando o habitar da cidade 

e dos bairros industriais muito difícil.  

De acordo com CIDADE; JATOBÁ, 2012, os problemas dos bairros industriais 

estavam relacionados com a falta de ventilação e as altas taxas de poluição que 
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culminaram em uma elevada taxa de mortalidade. Mas somente quando as doenças  

passaram a atingir regiões mais nobres da cidade londrina, a preocupação com ações 

higienistas aumentaram.  

“Marcadas por altas densidades populacionais, infraestrutura deficiente e 
elevada emissão de poluentes, as cidades modernas tornaram-se focos de 
insalubridade e degradação ambiental. [...] Embora essas características se 
manifestem, em particular, em áreas de concentração de pobreza, passaram 
a atingir também, áreas ricas da cidade          (CIDADE; JATOBÁ, 2012, 
pg. ___) 

 

Tempos Difíceis de Charles  Dickens, (1854) sobre a vida na cidade industrial 

é muito bem ilustrada pela imagem (Figura 001) de Gustav Doré de 1872, nela é 

possível observar os bairros pouco ventilados, a grande quantidade de fumaça gerada 

pelas fabricas, e a aglomeração urbana. O êxodo rural provocado pela revolução 

industrial, foi fator que contribuiu para as desigualdades sociais e com a degradação 

ambiental das cidades industriais. 

Figura  1- Caraterização do bairro industrial. Ilustração de Gustav Doré, 1872 

 

FONTE: Ilustração  Gustav Doré 1872  – British Library 

Diante do crítico problema de saúde, desencadeado pela revolução industrial, 

o Governo Britânico elaborou no ano de 1848, um relatório que marcou uma série de 

mudanças no pensamento urbano e nas questões de saúde e higiene dentro da 
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cidade. Para tanto foi assinado em Londres um tratado higienista com o nome de Ato 

de Saúde Pública (ASP), termo em inglês Public Health Act (PHA).   

O ASP representou, de acordo com FEE; BROWN, 2005, “o início de um 

compromisso com a saúde pública de uma forma proativa, ao invés de soluções 

reativas" (FEE; BROWN. 2005, pg. 03. Tradução do autor3).   

Os novos regimentos relacionados a saúde e higiene, saíram do plano das 

ideias e atuaram de forma ativa na cidade, buscando mitigar problemas sanitários que 

dificultavam o convívio do homem em um ambiente construído que se encontrava em 

condições insalubres. Desde a sua concepção, a intenção do ASP foi de combater e 

melhorar as precárias condições de saúde dentro dos centros urbanos. Com o passar 

do tempo o ASP elaborado pelo parlamento britânico foi evoluindo e em 1875 

apresentou novas alterações, melhorando o controle da expansão urbana, como 

afirma TARN, 1973.   

“The burning issues of sanitation and health were at last dealt with the great 
PHA of 1875, which, like its predecessor of 1848, became a landmark in the 
history of English sanitary institutions because of the way in which it cleared 
away the accumulated growth of contractor and often obscure legislation” 
(TARN. 1973, pg. 74-75). 

 

O “Public Health Act”, assinado em 1848, teve cunho sanitarista. A partir desta 

nova legislação as construções passaram a ser regulamentadas e deveriam seguir um 

padrão estabelecido no código. O ASP foi a primeira “lei” para resolver a questão da 

insalubridade, propondo novas formas de construir a cidade. O ato de saúde pública, 

foi visto como uma grande “limpeza”, mas teve como fundamento reorganizar os 

espaços, visando higienizar a cidade.  

Pela primeira vez foi realizada uma proposta para estabelecer padrões de 

construção, ventilação e circulação; além de regulamentar os alojamentos e as redes 

de esgotos da cidade melhorando a qualidade de vida dentro do ambiente urbano. De 

acordo com a afirmação de FEE; BROWN, 2005. “Pela primeira vez, o Estado 

“prometeu a garantia" de padrões de saúde e qualidade ambiental fornecendo 

recursos às unidades locais de governo para fazer as mudanças necessárias para 

atingir tais padrões" (FEE; BROWN,  2005, pg. 03.  Tradução do autor). 

                                            
3 Texto original “The beginning of a commitment to proactive, rather than reactive, public health" 

(Elizabeth Fee; Theodore M. Brown)   
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De acordo com TARN, 1973, as novas regras criadas pelo Ato de Saúde Pública 

na Inglaterra tinham dentro do campo de arquitetura e urbanismo algumas premissas 

básicas como: 1 - Reparar e construir novas redes de esgoto; 2- Controle do Estado 

na distribuição de água; 3- O governo passa a regularizar o número de vagas nos 

alojamentos. 4-  Controle através de leis para regulamentar  a criação de novas ruas 

e comércios. (TARN. 1973, pg. 74-75. Traduzido pelo autor) 

As grandes cidades na Europa, conforme se tornavam industrializadas, atraíam 

um grande contingente populacional, e cresciam de forma desproporcional às suas 

condições de uso. BALTAR, 1964, descreve que a cidade desse ser considera como 

“organismo vivo” e ao não respeitar o funcionamento desse “organismo”, os resultados 

seriam fatais.  

Junto ao desenvolvimento e crescimento das cidades surgiram as tendências 

higienistas, termo que representou uma doutrina europeia que surgiu, no século XVII. 

Esta tendência ganhou força durante a Revolução Industrial responsável pelo 

crescimento desordenado que impactou os centros urbanos, transformou as 

condições de moradia em insalubres e facilitou a propagação de doenças.  

“cidades foram crescendo por adição sucessiva de novas áreas sem que 
alguém cuidasse de pensar nelas como um todo orgânico cuja fórmula de 
evolução não pode ser o simples crescimento periférico. Desrespeitada a 
dinâmica própria dos organismos – embora organismo social – as anomalias 
se tornam fatais e arrastam às consequências inevitáveis. O espaço urbano 
se distribui mal entre as diversas funções a que se destinam, as condições 
locais mais favoráveis deixam de ser aproveitadas, os equipamentos 
fundamentais se tornam insuficientes e não mais atendem satisfatoriamente 
à população.” (BALTAR. 1964, pg. 04). 

 

O pensamento higienista concedia a médicos e estudiosos a prerrogativa de 

interferir na sociedade urbana, de forma a minimizar os surtos epidêmicos e corrigir 

situações potencialmente perigosas do ponto de vista sanitário. (PONTUAL; RIBEIRO. 

2009, pg. 3-4). 

Caso emblemático que se tornou “modelo de intervenção” foi o conjunto de 

reformas urbanas em Paris, realizado durante a gestão de Georges Eugène 

Haussmann, Prefeito da cidade na época. 

O conjunto de obras de remodelação urbana na capital da França, foram 

realizadas entre 1853-70 por Haussmann, que inspirou anos mais tarde intervenções 

semelhantes em outras cidades inclusive no Brasil, como na cidade do Rio de Janeiro 

com a reforma de Pereira Passos (1902 -1906). 
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Assim no decorrer do sec. XIX, o pensamento higienista e temas relacionados 

com a ecologia começaram a engatinhar e a questão de salubridade e qualidade 

ambiental nas cidades se tornou tema recorrente nos fóruns, conferências e encontros 

de arquitetos e urbanistas.  

 

 

O DESPERTAR DO PENSAMENTO AMBIENTAL  

A Revolução Industrial ocorrida a partir do final do século XVIII foi responsável, 

de fato, por grandes mudanças no planeta. Como consequência da atividade de 

produção em massa, notou-se o aumento das doenças e o crescimento 

desorganizado das cidades, chamando a atenção da sociedade em geral,  que a partir 

do final da década de 1960, estabeleceu a necessidade de reforma no sistema 

produtivo e de consumo. Dessa forma a temática ambientalista  começou a ser 

discutida.  

A partir da segunda metade do século XX a humanidade pôde acompanhar as 

consequências de um sistema decorrente da cidade industrial que, buscou 

exclusivamente a produtividade com foco no crescimento econômico, sem grandes 

preocupações com o bem estar e qualidade do meio ambiente. 

“Contaminações de rios, poluição do ar, vazamento de produtos químicos 
nocivos e a perda de milhares de vidas foram o estopim para que, partindo 
da população e passando pela comunidade científica, governantes de todo o 
mundo passassem a discutir e buscar formas de remediação ou prevenção 
para que tamanhas catástrofes não se repetissem” (ESTRELA; POTT.  2007. 
Pg. 271).  

 

Considerado como marco definitivo do pensamento ambiental, a Conferência 

de Estocolmo ocorreu em 1972 na Suécia. O evento foi o primeiro grande encontro 

que reuniu intelectuais notáveis de diversas partes do mundo e formações diferentes 

para discutir e questionar os parâmetros econômicos adotados por países 

industrializados e seus efeitos sobre a qualidade do ambiente. (ONU, 2019). O 

encontro de Estocolmo, foi organizado pela ONU, e ficou marcado pela publicação do 

livro “Limites do Crescimento”, financiado pelo Clube de Roma4. Deste encontro foi 

                                            
4 CLUBE DE ROMA -   é uma organização de indivíduos que compartilham uma preocupação 

comum pelo futuro da humanidade. Seus membros são cientistas, economicistas, empresários, 
funcionários públicos de alto nível e até ex-chefes de estado.   O clube realiza pesquisa, debates e 
conferências buscando melhorias para planeta. A missão do é promover a compreensão dos desafios 
globais que a humanidade enfrenta e propor soluções por meio de análises cientificas, comunicativas 
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assinada a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano de 1972. (Em inglês: Declaration of the United Nations Conference on the 

Human Environment).  

O documento assinado na conferência buscava princípios comuns para inspirar 

e orientar os povos do mundo na preservação e valorização do meio ambiente. São 

princípios desde documento:  

“O homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente que o 
cerca, o qual lhe dá sustento material e lhe oferece oportunidade para 
desenvolver-se intelectual, moral, social e espiritualmente [...] Os dois 
aspectos do meio ambiente e construído (humano), o natural e o artificial, são 
essenciais para o bem-estar e para o gozo dos direitos humanos 
fundamentais, inclusive o direito à vida” (UNEP, 1972. Pg.02. Traduzido pelo 
autor). 

 

Um outro princípio, trata como questão fundamental a proteção do meio  

ambiente como um bem comum, fundamental para evolução e obtenção de melhores 

condições de vida.  

“A proteção e o melhoramento do meio ambiente é uma questão fundamental 
que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo 
inteiro, um desejo urgente dos povos de todo o mundo e um dever de todos 
os governos” (UNEP. 1972. Pg.02. Traduzido pelo autor). 

 

O livro “Limites do Crescimento” publicado ao final da conferência de Estocolmo 

consiste em uma simulação matemática dos limites da expansão populacional, 

assumindo que os recursos são limitados para sobrevivência do planeta, feita pelo 

Massachusset Institute of Technology, (MIT).  Como propósito o livro buscou entender 

os limites do nosso sistema de produção e quais eram as restrições que ele impunha 

as atividades humanas. A publicação ainda procurou identificar elementos 

dominantes, e como suas interações influenciam o comportamento no longo prazo dos 

sistemas mundiais de produção.   

Como exemplo da preocupação ecológica e mudança no pensamento 

ambiental, é importante destacar que anteriormente a Conferência de Estocolmo, foi 

publicado em 1962, o livro “Primavera Silenciosa” (Silent Spring) de Rachel Carson. A 

obra, considerada um dos pilares do movimento ambientalista, retratou os efeitos 

negativos dos pesticidas modelo DDT nos seres humanos e ao meio ambiente, e se 

tournou um marco na luta em favor do meio ambiente contra as grandes companhias 

                                            
e no campo da advocacia. Reconhecendo a necessidade da interconectividade dos desafios globais, 
com uma perspectiva a longo prazo. (Clubofrom.org)  
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de produção de agronegócios nos Estados Unidos da América, que utilizavam 

pesticidas destruindo a natureza e acarretando graves problemas de saúde, 

diminuindo a qualidade de vida dos cidadãos.  

Na sequência foram muitos os encontros realizados pela ONU, em prol da 

temática ambientalista. Entre os eventos ocorridos se destaca a Rio-92 realizado no 

Brasil no ano de 1992. Vinte anos após a Conferência em Estocolmo, ambientalistas 

e diplomatas de todo o mundo voltaram a se encontrar na cidade do Rio de Janeiro, 

para a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que 

ficou conhecida por ECO-92, com o mesmo princípio dos encontros  anteriores.   

 

Figura  2- Logotipo do encontro da ECO*92 no Rio de Janeiro 

 

FONTE: ONU. 2019 

 

O encontro realizado na cidade do Rio de Janeiro em 1992, produziu 

documentos como a Carta da Terra e a Agenda 21. Este último, representou um 

grande marco socioambiental, pois foi o início de uma nova “ordem” mundial em prol 

do desenvolvimento sustentável (MMA. 2019). O documento levou diversos países, 

governos, empresas e organizações não governamentais (ONG’s), além de diversos 

setores da sociedade a se comprometerem e cooperarem na busca de soluções para 

os problemas socioambientais. A Agenda 21 definiu o conceito de desenvolvimento 

sustentável, como: “desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 

necessidades”. (AGENDA 21, 1992, pg. 06) 

Participaram da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CNUMAD)  179 países que acordaram e assinaram a Agenda 21, 

um programa de ação baseado num documento com 40 capítulos, que constituiu a 

mais abrangente tentativa já realizada de promover, em escala planetária, um novo 
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padrão de desenvolvimento, denominado “desenvolvimento sustentável”. O termo, 

“Agenda 21”, foi utilizado em referência ao novo século que chegaria, (Sec. XXI), com 

a intenção e o desejo de mudança através do novo modelo de desenvolvimento 

proposto na agenda. (MMA BRASIL. 2019) 

Evidentemente o desenvolvimento sustável está em pauta até hoje e deve ser 

uma preocupação no caminho das decisões a serem tomadas para o futuro. Para 

FARR, 2013, “um número pequeno, mas crescente de líderes está começando a 

reconhecer as oportunidades para aprimorar a sustentabilidade inerente de um 

urbanismo diverso com espaço para pessoas caminharem integrado com edificações 

e infraestrutura de alto desempenho” (FARR. 2013, pg xv). 

No entanto, ainda, se indaga, como as cidades se comportam e elaboram 

temas relacionados a ecologia, como ocorre o relacionamento da natureza com a  

cidade e como trabalham os órgãos de diferentes esferas para atingir a 

sustentabilidade através do desenvolvimento ambiental.  

Atualmente o urbanismo propõe diferentes formas de se viver a cidade. Para o 

arquiteto contemporâneo Jan Gehl, os tomadores de decisões tem o poder de moldar 

as cidades. “Primeiro moldamos as cidades e depois elas nos moldam” (GEHL, 2013. 

Pg. _29). Ele descreve em seu livro, Cidade para Pessoas, 2013, diferentes pontos 

para uma arquitetura e planejamento urbano saudável e convidativo para as pessoas. 

O arquiteto defende a ideia de uma cidade saudável para seus frequentadores através 

de um planejamento voltado ao pedestre. Seguindo a mesma linha, FARR, 2013, 

acredita que é necessário mudar a forma de pensar e viver as cidades, com a 

finalidade de se obter uma vida mais saudável. Para ele, a forma de construir as 

cidades pode mudar o modo de vida de seus cidadãos. “Um número crescente de 

líderes reconhece o poder do urbanismo consciente para induzir as pessoas a 

escolherem um estilo de vida mais humanista e sem alto consumo de recursos 

naturais” (FARR 2013, pg. xv). 

O conceito de sustentabilidade na arquitetura nasceu do desafio proposto na 

Conferência Mundial do Meio Ambiente e desenvolvimento (CNUMAD), na Rio-92, 

que buscava tornar o desenvolvimento, sustentável. A temática da ecologia urbana e 

das cidades verdes se tornou cada vez mais recorrente, atingindo  igualmente o 

mercado imobiliário, que cobiçando vantagens, recorre à necessidade da consciência 

coletiva pelo sustentável, buscando “vender” o ecologicamente correto. O conceito de 
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“Green Building” através de selos verdes para seus edifícios, infelizmente nem sempre 

levam em consideração a infraestrutura em seu entorno. Assim a ideia do conjunto, 

do ambiente total, de AB’SABER, 2005,  não se realiza. De acordo com o autor para 

atingir o ambiente desejado, o produto final, ou seja, o convívio harmonioso da cidade 

com o meio natural, é preciso um planejamento integrado. O qual deve abranger uma 

grande interdisciplinaridade.  

Ao longo dos anos, é notória uma tentativa dos diversos setores da indústria da 

construção e seus profissionais em abraçar o desenvolvimento sustentável. 

Atualmente os esforços por parte do programa de desenvolvimento sustentável da 

ONU se direcionam à  Agenda 2030. No ano de 2015 foram elaboradas 17 metas 

tendo em vista a melhora na qualidade de vida humana e do meio em que se vive. 

Destacam-se na Agenda 2030 as metas: Água Potável e Saneamento; Energia Limpa 

e Acessível; Vida na Água; Vida na Terra; Cidade e Comunidade Sustentáveis. A 

Agenda 2030 nos convida a ter uma maior participação em busca do desenvolvimento 

sustentável, que exige esforços conjuntos para a construção de um futuro inclusivo, 

sustentável e resiliente para as pessoas e o planeta. 

 

 

 

CONFERÊNCIAS MUNDIAIS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E 

AS PRIMEIRAS LEIS RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE.  

 

O despertar da consciência ecológica teve início após as grandes guerras, a 

partir do avanço do conhecimento científico sobre o meio natural. Os estudos 

ampliaram-se a respeito dos impactos gerados pelas atividades humanas sobre a 

natureza. Surgiram assim os primeiros encontros, os quais reuniram líderes do mundo 

todo em torno do tema do desenvolvimento sustentável.  

Do primeiro encontro em Estocolmo 1962, até o presente ano, 2019, foram 

realizados diversos encontros internacionais sob as temáticas  do meio ambiente e  

sobre o risco de redução de desastres ao redor do mundo. Ao longo destas 

conferências é notável a presença do tema: Educação Ambiental (EA). Neste caso se 

destaca a Conferência de Belgrado, 1975, encontro que ocorreu três anos após a 
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reunião em Estocolmo. Promovido pela Unesco, a conferência deu origem, à “Carta 

de Belgrado”.   

Atualmente a participação da sociedade na educação ambiental, vem aos 

poucos ganhando força. De acordo com MACHADO, 2012, a educação ambiental  

deveria ser temática obrigatória, pois ela compete a nós (nosso presente) e as futuras 

gerações, na qualidade de vida de todos os seres vivos do planeta. 

No encontro de Belgrado, a questão da educação ambiental foi revista e um 

dos pontos relevantes foram as propostas de reforma no sistema de educação com a 

inclusão da temática do meio ambiente. A Carta de Belgrado declara que um dos 

objetivos da educação ambiental (EA)  é:  

"Desenvolver um cidadão consciente do ambiente total; preocupado com os 
problemas associados a esse ambiente, e que tenha o conhecimento, as 
atitudes, motivações, envolvimento e habilidades para trabalhar de forma 
individual às questões daí emergentes" (Trechos da Carta de Belgrado 1975). 

 

Novamente em 1977, na cidade  Tbilisi (antiga União Soviética),  o Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) realizou a Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental, responsável pela elaboração de 

princípios, estratégias e ações orientadoras para educação ambiental no mundo. A 

conferência declarou que a Educação Ambiental deve ter um enfoque interdisciplinar 

e estar presente como um processo contínuo em todas as fases do ensino formal e 

não formal. Voltado para a colocação inicial de MACHADO, 2012, onde o tema e 

educação ambiental tem sua importância não só pela conservação do meio ambiente, 

assim como escreve MARCELINO, 2008, para minimizar os danos a população, de 

acordo com o autor, a correta divulgação da informação e educação auxilia e pode ser 

fator a diferencial no enfrentamento de situações adversas, e na redução de risco de 

desastre (RRD). 

A temática ambiental tardou a chegar no Brasil. A questão de maneira geral foi 

introduzida em meados dos anos 1960, início dos anos 1970 e até hoje não são claras 

ou apresentam temas definidos que se mostram incoerentes em alguns aspectos. 

Embora já existissem leis como o Código Florestal Brasileiro, o ano de 1981, 

tornou-se de grande importância para as questões ambiental no país, uma vez que o 

Governo Federal, por intermédio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura 

(SEMA), instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), (Lei Federal n.6.938, 

de 31 de agosto de 1981). 
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Seus propósitos são preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental e 

social, bem como o equilíbrio ecológico, com a finalidade de assegurar o 

desenvolvimento socioeconômico, os interesses da segurança nacional e a proteção 

da dignidade da vida humana. Em suas caraterísticas a PNMA  incluiu o termo 

“desenvolvimento sustentável”. 

Segundo seu segundo artigo a PNMA: 

Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 
assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio econômico, aos 
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, 
atendidos os seguintes princípios. (BRASIL. LEI Nº 6.938, DE 31 DE 
AGOSTO DE 1981) 

 

A partir da PNMA também foram criados o Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA) e o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) os quais auxiliam e 

instituem instrumentos como Padrões de Qualidade Ambiental, Zoneamento 

Ambiental, Avaliação de Impactos Ambientais, Licenciamento Ambiental e o Sistema 

Nacional de Informações Ambientais. No mesmo ano o governo promulgou a Lei 

Federal n.6.902, de 27 de abril, dispondo sobre a criação de Áreas de Proteção 

Ambiental e Estações Ecológicas. (ESTRELA; POTT.  2017 .PG. 274)  

A PNMA é parte integrante do Ministério do Meio Ambiente (MMA), sendo o 

órgão central de sua esfera de atuação, o qual tem por função planejar, coordenar, 

supervisionar e controlar, como órgão federal a Política Nacional e as diretrizes 

governamentais fixadas para o meio ambiente. (BOBADILHO. 2012 pg.115) 

Apenas em 1988, com a nova e atual Constituição Federal Brasileira, que o 

meio ambiente se torna um bem comum, um direto a todos. A Constituição de 1988 

estabelece em seu 225º artigo que: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações. (BRASIL, 1988, art. 225).  

 

Ainda neste mesmo artigo, é estabelecida a importância de promover a 

educação ambiental, além de proteger a fauna e flora através da criação de leis.  

 

VI - Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; ( BRASIL. 
1988. Art. 225 parágrafo 1º cap. VI) 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.938-1981?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.938-1981?OpenDocument
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Infelizmente no Brasil, um plano voltado para educação ambiental demorou a 

surgir, apesar de estar presente na Constituição de 1988, somente em 1999, onze 

anos depois foi promulgada a Política Nacional de Educação Ambiental  (PNEA). Lei 

em que a  educação ambiental é caraterizada como um processo no qual os indivíduos 

constroem valores sociais, conhecimentos e atitudes voltadas para preservação e 

conservação do meio ambiente, essencial à sadia qualidade de vida de todos os seres 

vivos e a sustentabilidade.  

No contexto social desta preocupação com o meio ambiente e com o foco na  

questão do uso da água, nos vários setores. ARAUJO; BARBOSA, 2008, esclarecem 

que ao longo das décadas, os recursos hídricos foram considerados um recurso 

natural ilimitado e abundante. Desta forma, o uso racional das águas não era previsto 

nas políticas públicas da União.  

A mudança veio com o decorrer do tempo e com a evolução das normas. Com 

efeito, observou-se que a água é um recurso natural inserido no meio ambiente, e 

apresenta sim, limitações quantitativas e qualitativas exigindo, portanto,  utilização  de 

forma racional e eficiente. 

No Brasil, o fator de grande relevância para a temática das águas, foi a 

instituição da Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH), (Lei n. 9.433, de 

08.01.1997), conhecida como Lei das Águas, que  substituiu o antigo Código de Águas 

vigente desde 1934. 

A PNRH levantou importantes questões sobre a água no território brasileiro.  

Logo em seu primeiro artigo a lei, diz que a água é um bem público e um recurso 

natural limitado o qual é dotado de valor econômico.   

A constituição de 1988 também informa que o uso da água deve priorizar o 

consumo humano e de animais. Diferente do código de águas a PNRH institui que os 

estados e municípios devem gerir a água de forma a proporcionar o seu uso múltiplo, 

de maneira sustentável. 

A Lei de Águas diz:   

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes 
fundamentos: 
I - a água é um bem de domínio público; 
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 
consumo humano e a dessedentação de animais; 
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 
das águas; 
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V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 
(BRASIL.  Lei 9.433, de 08.01.1997)  

 

O antigo Código de Águas (Decreto No 24.643 de 1934), permitia ao poder 

público controlar e incentivar o aproveitamento industrial das águas.  Considerando, 

em particular, a energia hidráulica que exigia medidas que facilitavam e garantiam seu 

aproveitamento racional. Desta forma a Constituição de 1934 facultava aos estados 

autorizar o aproveitamento industrial das águas na energia elétrica sob as condições 

estabelecidas na lei. Ressalta, contudo, que não dependia de concessão ou 

autorização o aproveitamento das quedas-d’água já utilizadas na data da promulgação 

da Constituição. (VENÂNCIO, sem data) 

Os princípios básicos do exercício da produção e distribuição de energia 

elétrica constam do artigo 178 do Código de Águas, que determinava que o Ministério 

da Agricultura (hoje das Minas e Energia) regulamentaria e fiscalizaria o serviço de 

produção — transmissão e transformação de energia hidrelétrica com o objetivo 

tríplice de assegurar serviço adequado, fixar tarifas razoáveis e garantir a estabilidade 

financeira das empresas. 

Contudo, com intensa urbanização do país e a necessidade de regulamentação 

para melhor utilização da água, inclusive em relação aos problemas do controle 

ambiental, se fez necessária uma reformulação no Código de Águas, a qual chegou a 

partir da PNRH em 1997. A Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece 

objetivos gerais  segundo o MMA, 2006:  

“Estabelecer um pacto nacional para a definição de diretrizes e políticas 
públicas voltadas para a melhoria da oferta de água, em qualidade e 
quantidade, gerenciando as demandas e considerando ser a água um 
elemento estruturante para a implementação das políticas setoriais, sob a 
ótica do desenvolvimento sustentável e da inclusão social.”  (MMA. 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2024.643-1934?OpenDocument
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PAPEL DA ÁGUA NO PROCESSO CIVILIZATÓRIO E PROBLEMAS E A 

BUSCA POR SOLUCOES  

 

A água, essencial para a vida em todas as formas, é considerada hoje um dos 

recursos mais valiosos do planeta. Apesar de 71% da superfície terrestre ser coberta 

por água, menos de 3% é considerada potável, diante disto é referenciada como 

“Petróleo azul” [ZOHL, 2010] Conservá-la, recuperá-la, e reutilizá-la se tornaram 

propósitos constantes na atualidade. Por outro lado, existe também um ininterrupto 

conflito com ela. Como o caso das enchentes que hoje são cada vez mais constantes 

nos centros urbanos cortados por rios. Outro grande problema que as cidades 

enfrentam é o contínuo aumento do nível do mar e das marés. Estes danos ambientais 

segundo DIAMOND, são um dos fatores que podem levar cidades e/ou civilizações ao 

colapso no futuro.   

No decorrer do tempo o domínio sobre a água representou um grande marco 

na história do homem. A história das civilizações demonstra que o controle sobre a 

água representou uma brusca mudança no estilo de vida dos povos nômades, que 

somada à posse da terra e aperfeiçoamentos das técnicas de irrigação passaram a 

ser sedentários, estabelecendo-se em local fixo.  

Grandes sociedades desenvolveram-se ao entorno de águas que banhavam e 

cortavam seu território. Os povos da Anatólia, Egito e Mesopotâmia  são grandes 

exemplos que consolidaram sua civilização junto a importantes corpos da água.   

Cidades recortadas por rios tornaram-se elemento fundamental, uma 

verdadeira espinha dorsal para moldar e estruturar o tecido da urbe.  Assim, além de 

prover alimentos, auxiliar na agricultura e resguardar a cidade, as vias navegáveis se 

apresentaram como um dos possíveis caminhos a expansão, sendo um rápido meio 

de transporte no escoamento de carga para o comércio com outros agrupamentos que 

se estabeleciam, por sua vez, também próximos às águas.  
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Os agravantes originados pelas cheias afastaram a população das águas 

urbanas. O desinteresse pelos corpos aquáticos dentro do ambiente consolidado, 

somado ao cultuado rodoviarismo, como política de incentivo ao transporte individual, 

que começou com a política de governo de Washington Luís: “Governar é abrir 

estradas”, e que continuou forte no período dos anos 1930 a 1980, transformando a 

relação “cidade e a rio”, resultam na  visível lamentável condição em que águas 

urbanas se encontram hoje em boa parte do país.  

Segundo TUCCI, as decisões transformaram rios em cloacas e lixões cobertos 

por lajes de concreto, escondendo problemas que voltam a aparecer com as cheias 

quando os rios, retomam seu espaço. 

Existem diversas perspectivas sobre tema relacionado a água, cada cidadão 

tem um entendimento da importância deste elemento para o seu dia a dia. Para 

ambientalistas é vida para a fauna e flora, na religião renovação e purificação, na arte 

grande inspiração para artistas. Contudo, além dos diversos significados, 

simbológicos e mitológicos que possam caracterizá-la, a água, é fundamentalmente o 

elemento essencial para a vida na Terra. Apenas em nosso planeta, a água se 

encontra simultaneamente nos 3 estados físicos. Segundo o geografo Aldo Rebouças, 

2006, é importante diferenciar a água do recurso hídrico.   

“O termo “água” refere-se, de maneira geral, ao elemento natural, 
desvinculado de qualquer uso ou utilização.  Por sua vez, o termo “recurso 
hídrico”, é a consideração da água com um bem econômico, passível de 
utilização com tal fim. Entretanto, deve-se ressaltar que toda água da Terra 
não é, necessariamente um recurso hídrico, na medida em seu uso ou 
utilização nem sempre tem viabilidade econômica” (REBOUÇAS. 2006 pg. 
55) 

 

Pode-se afirmar que o Brasil é um país rico em águas e possui uma grande 

diversidade climática. Segundo Rebouças em termos pluviométricos cerca de 90% do 

país recebe abundantes chuvas, chegando em alguns territórios a 3 mil mm/ano. 

Contrariamente, apesar de apresentar água em abundante quantidade, existem 

diversos problemas relacionados ao abastecimento hídrico no país, que são 

diretamente ligados ao mal planejamento e expansão desordenada das cidades. 

A inexistência de planos efetivos, a ineficiência e a falta de ética nos planos e 

diretrizes da política (Governo e sociedade) impedem o desenvolvimento dos recursos 

hídricos e a manutenção das águas. De fato, no país o que menos falta é a água, 

ainda assim, o Brasil é desprovido um padrão de ética ambiental que melhore a 
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eficiência no desempenho sócio-político (governos e sociedade) para desenvolver os 

recursos hídricos, economia e manutenção da água doce.    

Uma das principais mudanças ocorridas com a Constituição de 1988, foi a 

atribuição as águas ao domínio da União e dos Estados, passando a estes a gestão 

das águas superficiais e subterrâneas.    

 REBOUÇAS, 1997, ainda destaca algumas prioridades em relação a Carta de 

águas doces no Brasil elaborada na conferência Rio-92.  Destacam-se as seguintes: 

  - Reversão do quadro atual de poluição  
  - Eficiência dos usos 
  - Planejamento e gestão integrada 
  - Descentralização e participação   

 

Desde a publicação de Rachel Carson, “Primavera Silenciosa” e posteriormente 

com o relatório de Brundtland, de 1988, a questão da ação antrópica e como ela 

interfere no clima passou a ser tópico abordado em diversas cúpulas ao redor do 

mundo. De forma geral, o desenvolvimento é sustentável quando “provê as 

necessidades da geração atual sem comprometer a habilidade de que as futuras 

gerações possam prover as suas”. (SALATI, MATTOS DE LEMOS, SALATI, 2006). 

Abrangendo assim um enorme leque de relações entre o homem e natureza.  

As águas sofrem alterações de quantidade e qualidade em decorrências 

naturais e ou antrópicas.  A flutuação sazonal nos períodos do ano, além das variações 

climáticas são as mais conhecidas causas naturais, já são ações e interferências 

antrópicas que também podem alterar o balanço hídrico, a mudança no uso do solo, 

o desmatamento e construção de barragens que destacam-se na escala regional.  

A ação antrópica pode levar a um aumento na frequência na qual os acidentes 

e catástrofes naturais podem ocorrer. O povo brasileiro sofre constantemente com 

acidentes naturais, que levam aos problemas socioeconômicos gerados pela falta de 

cultura e a vulnerabilidade social. A contínua expansão das cidades brasileiras, e 

busca por espaços no meio urbano levam  uma parte menos privilegiada da sociedade 

a ocupar terrenos com menores condições de segurança e maior vulnerabilidade. A 

população “marginalizada” está em grande parte sob o risco de acidentes. Segunda a 

“World Watch Institute”, WWI, 2001), o número de desabrigados gerados por conflitos 

é menor do que a quantidade de pessoas desalojadas pelas catástrofes naturais. 

Também o gráfico do WWI, 2001 (Tabela 06) apresenta o Brasil como um dos países 

onde cerca de 80% da população está sobre o risco de sofrer com as inundações.  
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Tabela 6 – Lista de 15 países no mundo, onde aproximadamente 80% da população está exposta ao 
risco de enchentes  

 

FONTE: WWI, 2001 

 

O quadro a seguir apresenta uma caraterização dos termos, desastres, risco, 

danos vulnerabilidades e ameaças, segundo o Ministério da Defesa Civil, BRASIL 

2004, que a população marginalizada enfrenta. 

Termo Definição 

Desastre Resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo Homem sobre um 
ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e ambientais e 
consequentes prejuízos econômicos e sociais. 

Risco Medida de danos ou prejuízos, expressa em termos de probabilidade estatística 
de ocorrência e de intensidade ou grandeza das consequências previstas  

Dano Medida que define a intensidade ou severidade da lesão resultante de um 
acidente ou evento adverso. Perdas que podem ser resultado, caso seja perdido 
o controle sobre o risco. Os danos descrevem a intensidade das perdas, 
humanas, materiais ou ambientais, induzida aas pessoas, comunidades, 
instituições e ecossistemas, como consequência de um desastre. 

Vulnerabilidade Condição intrínseca ao corpo ou sistema receptor que, em interação com a 
magnitude do evento ou acidente, caracteriza efeitos adversos, medidos em 
termos de intensidade dos possíveis danos.  

Ameaça Estimativa de ocorrência e magnitude de um evento adverso, expressa em 
termos de probabilidade estatística de concretização do evento e da provável 
magnitude de sua manifestação. 

7 Tabela – Brasil, 2004 adaptado. FONTE: BRASIL. 2004 
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No meio urbano, a água foi fundamental em diversos aspectos: abastecimento, 

lazer, transporte, saneamento e embelezamento urbano etc. No passado foi 

fundamental, e a partir da concentração e o adensamento da população, fatores como 

a precariedade do tratamento de água e de esgoto se tornaram evidentes na cidade, 

criando condições ambientais inadequadas. No Brasil o processo de urbanização 

mostra um crescimento significativo e a partir da década de 60 concentrou-se nas 

áreas metropolitanas. Hoje a taxa de ocupação urbana chega aos 84%.  

As consequências dessa rápida evolução fazem sentir-se em todo aparelho 

urbano relativo aos recursos hídricos: abastecimento, transporte, e os devidos 

tratamentos de água e esgoto. (TUCCI, 2006).  

“O planejamento urbano, embora envolva fundamentos interdisciplinares, na 
prática, é realizado dentro de um âmbito restrito do conhecimento. O 
planejamento da ocupação do espaço urbano [...] não tem considerado 
aspectos fundamentais, que trazem grandes transtornos e custos para a 
sociedade e para o meio ambiente” (TUCCI, 2006, pg. 05).  

 

Segundo dados da Secretaria Nacional de Defesa Civil [Brasil, 2004. p.05] os 

esforços para mitigar e alcançar soluções para os desastres naturais deveriam 

representar um grande investimento, uma vez que hoje catástrofes geram danos 

maiores que conflitos e guerras. 

A expansão e desenvolvimento urbano brasileiro tem ajudado no aumento 

recorrente do número das inundações, na produção de sedimentos e na deterioração 

da água. “Com o desenvolvimento urbano, vários elementos antrópicos que atuam 

sobre o ambiente são introduzidos na bacia hidrográfica” Tucci 2006.  

À medida que a cidade se urbaniza ocorrem, pode-se apontar de maneira geral, 

os seguintes impactos: 

 Aumento das vazões máximas (em até sete vezes, LEOPOLD, 1968 apud 

TUCCI 2006) devido ao aumento da capacidade de escoamento por meio 

da impermeabilização de superfícies e desmatamento.  

 Aumento da produção de sedimentos devido ao desmatamento e ao 

acúmulo de resíduos sólidos (lixo) 

 Deterioração da água,  

Segundo TUCCI, 2006, as decisões e ações públicas atuais, estão 

indevidamente voltadas para medidas estruturais com visão pontual.  
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Os impactos do homem na natureza, se tornam cada vez mais visíveis, como o 

efeito estufa, o aumento do nível da maré, bem como o recorrente número de 

enchentes, todos alarmantes. As inundações em áreas urbanas são recorrentes de 

dois processos, que ocorrem de forma isolada ou simultaneamente que de acordo 

com TUCCI, 2006, podem ser divididas em enchentes devido a urbanização ou 

enchentes em áreas ribeirinhas.  

“O desmatamento, redução de áreas verdes permeáveis, a construção de 
redes de escoamento aumentando ou reduzindo a vazão das águas são 
sinônimos da urbanização que leva ao aumento das enchentes em áreas 
urbanas e a impactos no ciclo hídrico.   Simultaneamente podem ocorrer em 
outro ponto da malha hídrica, enchentes que atingem a população ribeirinha. 
Esta segunda normalmente acontece pelo processo natural no qual o rio 
ocupa seu leito maior, de acordo com eventos externos, com eventos 
recorrentes em determinado tempo. (TUCCI 2006, pg..399-402) 

 

O aumento dos desastres naturais é alarmante, principalmente nos países em 

desenvolvimento que sofrem com grandes desigualdades sociais. O Brasil está na 

lista de países onde grande parte da população está sob o risco de acidentes. Neste 

ponto atuam a segurança nacional e as leis de ocupação e uso de solo na tentativa 

de prevenir e minimizar os problemas advindos das chuvas.  

 

No ano de 2008, o vale do Itajaí foi atingido por fortes chuvas, o que ocasionou 

uma serie de desastres ambientais na cidade de Blumenau. Até hoje as enchentes de 

quem completaram uma década em 2018, são consideradas a maior catástrofe 

ambiental  do estado catarinense. Em 2011 foi a vez do Rio de Janeiro sofrer com as 

chuvas a grande número de escorregamento de terras, desta forma em 2012 a União 

estabeleceu a recente Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC. 

A PNPEDC tem como um de seus objetivos e a redução de risco de desastre, 

em seu terceiro artigo estabelece:  

Art. 3º A PNPDEC abrange as ações de prevenção, mitigação, preparação, 
resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil. 
Parágrafo único. A PNPDEC deve integrar-se às políticas de ordenamento 
territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças 
climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, 
ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista a 
promoção do desenvolvimento sustentável. 

(BRASIL, LEI Nº 12.608/12. 2019) 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.608-2012?OpenDocument
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As leis como a PNMA, PNRH assim como a PNPDEC, visam proteger a 

sociedade assim como o meio natural, através do correto uso do meio ambiente e das 

águas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

CAPÍTULO 02  - A PAISAGEM E OS RIOS URBANOS 

OS EXEMPLOS INTERNACIONAIS E SUAS LIÇÕES 

 

 

 

 

UM NOVO OLHAR SOBRE AS ÁGUAS URBANAS. 

 

FORMAÇÃO DA PAISAGEM EM LONDRES, DOCKSLANDS 

 

HAMBURG, A CIDADE NAS ÁGUAS 

QUADRO DE RIOS INSERIDOS NA PAISAGEM URBANA 
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“A cidade é em primeiro lugar um sítio natural do 

espaço geográfico [...]. As cidades-portos, as cidades 

instaladas no ponto de confluência de dois rios ou num 

local privilegiado para a travessia de um rio (as ilhas de 

Paris) desenvolveram-se aí porque era mais fácil controlar 

a circulação dos fluxos de mercadorias”  (LACAZE pg16. 

1999.) 

 

 

UM NOVO OLHAR SOBRE AS ÁGUAS URBANAS. 

 

Ao redor do mundo não faltam exemplos de como a relação das cidades com 

os rios pode ser benéfica e construtiva para uma população. Os rios que recortam o 

território compõem parte da estrutura urbana e têm potencial de gerar belas paisagens 

dentro das cidades, tornando-as únicas. Dessa forma os rios se tornam ponto de 

referência na cidade.  

Ao observar o passado é possível estabelecer uma conexão entre o 

crescimento das cidades vinculado aos seus rios. MORENO, 2002, relaciona a 

expansão e a multiplicação dos centros urbanos através das rotas comerciais 

estabelecidas ao longo da orla fluvial que ocupavam suas margens e a orla marítima. 

As novas cidades surgiam ao longo dessas rotas (MORENO pg.28. 2002). Os rios são 

um elo de ligação. 

Assim Moreno, COY, 2013, descreve que o uso e a função aplicada aos corpos 

hídricos, estão conectados ao desenvolvimento das cidades. Neste raciocínio a 

importância fluvial se revela na forma como foi organizada a estrutura urbana de 

algumas cidades, através das pontes, portos e rotas de comercio. Estes pontos 

estratégicos estruturaram a paisagem formando centralidades, pontos de encontro e 

lugares únicos nos centros urbanos. De igual modo, PORATH, 2004, entende que os 

rios estruturaram a paisagem urbana e consolidaram a forma, o uso e a cultura de 

cada cidade, gerando paisagens culturalmente exclusivas. (PORATH, pg. 24. 2004). 

 

“O rio torna-se parte integrante da paisagem urbana, assim como a cidade 
pertence imprescindivelmente à paisagem fluvial. Desta maneira, são os rios 
que atribuem uma identidade específica a muitas cidades: o Tâmisa a 
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Londres, o Sena a Paris, o Reno a Colônia, a Elba a Dresden, o Danúbio a 
Budapest, o Moldau a Praga”  (COY. 2013, , pg._02). 

 

Essa relação histórica entre as cidades, seus portos e as rotas fluviais se 

entrelaçam tanto estruturalmente quanto economicamente. O urbanista Jean Paul 

Lacaze,  descreve que as cidades portos obtiveram maior êxito no controle e fluxo de 

mercadorias através da utilização de seus rios como hidrovia.  

Figura  3- Barco de grãos sendo rebocado por mulas no Erie Canal, 1800’s   

 

FONTE: GINCKELS, 2015 
 

A Europa conta atualmente com uma vasta malha hídrica conectando quase 

todo o continente,  a qual facilita o deslocamento de mercadorias através do transporte 

fluvial. Segundo a “Inland Navegation Europe” (INE), seus rios e canais somam mais 

de 40.000 quilômetros de vias navegáveis (INLAND NAVEGATION EUROPE, 2014). 
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Figura  4 -  Mapa da Rede hidroviária na Europa 

 

FONTE: INE, 2019 

No entanto, os rios nem sempre representaram para suas cidades belas 

paisagens ao longo de suas margens, uma vez que no tempo presente ainda são 

muito vinculados à imagem de adversidades naturais, como as enchentes, enxurradas 

e movimentações de terra devido ao grande volume das chuvas. 

Como foi visto no primeiro capítulo a água pode representar alguns riscos para 

as cidades. Sabe-se que o maior número de pessoas atingidas por desastres naturais 

é ocasionado por inundações. Nesta situação a vulnerabilidade dentro dos centros 

urbanos perante o volume de água dos rios e das marés, gera o enfrentamento de 

diferentes problemas.  

O exemplo de Veneza é excepcional como cidade símbolo na luta histórica 

contra as águas. Simultaneamente as águas representam medo e valorizam o 

patrimônio urbanístico e cultural da cidade. (COSTA DIAS. 2013, pg. 43). No ano de 

2019, a cidade italiana enfrentou sua maior enchente, desde 1966.   
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Figura  5 - Sistema de passarelas instaladas na Praça de São Marcos.  Alta da maré ocasionou cheia 
histórica na cidade de Veneza em 2019. 

 

Fonte: Euronews. 2019.  

 

A cidade enfrenta a alta das marés desde sua fundação. Desde 1966, ocasião 

em que os níveis da maré ultrapassaram dois metros, a cidade procura soluções para 

o enfrentamento da “acqua alta” (enchentes). Segundo TEIXEIRA, 2017, foi a partir 

desta histórica enchente que se iniciou a um processo de conscientização da 

sociedade e das autoridades para encontrar uma solução. Desta forma em 1973 

nasceu o Project MOSE. 

Na figura 5, observa-se o sistema de passarelas instalados pelo governo para 

manter a circulação das pessoas nas rotas mais utilizadas.  

“[...] plano de mobilidade para pedestres, entra em ação entre o mês de 
setembro e o mês de abril, mediante a colocação de passarelas elevadas de 
madeira, denominadas “passerelle”. Estas são colocadas nas zonas mais 
baixas das ruas e praças de forma a garantir a circulação entre os serviços e 
os itinerários mais utilizados” (COSTA DIAS. 2013, pg. 86).  

 

Um ambicioso projeto se encontra em fase de implantação. Conhecido como 

MOSE, o projeto consiste na construção de barreiras instaladas nos três encontros da 

lagoa de Veneza: Lido, Chioggia, Malamocco, com o mar Adriático.  
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Figura  6- Os três pontos onde a Lagoa de Veneza encontra o Mar Adriático, onde estão previstas a 
construção de barreiras moveis. MOSE Project. 

 

FONTE (GISSI, 2012) 
Figura  7 – O conceito do projeto MOSE.  

 

FONTE: MOSE project Conception. 2019 
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O sistema de comportas do projeto MOSE busca uma solução, na qual, se 

espera reduzir o risco de desastres em Veneza.  Mas a problemática da cidade italiana 

não está ligada exclusivamente ao aumento do nível das marés, segundo TEIXEIRA, 

2017, os movimentos geológicos da terra fazem com que a cidade afunde aos poucos 

pelo processo de subsidência.  

“Num quadro mais abrangente existem mais dois fenómenos que tornam a 
situação da região muito sensível e que têm levado a cidade de Veneza a 
diminuir o seu desnível face ao mar. Em primeiro lugar o próprio subsolo da 
cidade tem vindo a ceder ao longo dos anos (subsidência), sendo a 
bombagem de aquíferos destacada de entre outros como a principal causa. 
A cidade rebaixou já cerca 23cm desde 1900. A isto ainda é preciso associar 
a contribuição do incontornável aumento do Nível Médio da Água do Mar 
(NMAM). (eustasia)”. (TEIXERA. 2017, pg. 21). 

 
Ainda em fase implantação, o projeto quando finalizado tem o objetivo de isolar 

a Lagoa de Veneza do Mar Adriático. MOSE ao levantar as barreiras moveis no 

encontro do mar com a lagoa, pretende refrear a alta da maré, desta forma impedindo 

situações que provoquem danos a cidade. Contudo, o projeto MOSE não é 

unanimidade e algumas instituições são contra sua implementação, como é o caso do 

Environmental Justice Atlas (ejatlas.org) que realizou levantamentos e afirma que o 

projeto afeta o balanço hidrológico e o ecossistema único da lagoa e ainda alerta a 

possibilidade de altos níveis de poluição uma vez que os esgotos da cidade afluem 

para a lagoa e a limpeza é feita pela troca das marés, no processo de depuração.   

“The designed system would react to events (high tides in excess of 110 cm) 
whose frequency is unknown. If the 110 cm limit will be trespassed frequently 
(from 100 to 250 times a year according with previsions of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change report 2007) the lagoon would 
become a closed basin and the pollution would became deadly (all town 
sewers flow into the lagoon, and depuration is done through the tidal water 
exchange)” (EJATLAS.ORG; CDCA.IT, 2019).  

 
Semelhante a Veneza outras cidades lidam com igual problemática. São 

Petersburgo na Rússia, Estocolmo na Suécia e Amsterdam na Holanda, cidades que 

também apresentam risco para enchentes, sejam elas advindas do aumento do nível 

das marés (eustasia), ou das fortes chuvas que elevam o nível dos rios. Apresentando 

desta forma, vulnerabilidade para as enchentes, o que afeta e altera a relação das 

cidades com seus rios.     

Assim como, essa relação é afetada também pela  mudança que a tecnologia 

promoveu na economia quando modificou a forma de utilizar as hidrovias e orlas 

marítimas. A inovação implantada permitiu que os navios de carga absorvessem um 

volume maior de produtos em tempo menor. De maneira que, as áreas portuárias, 

https://ejatlas.org/
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gradualmente, tornaram-se obsoletas e tiveram sua importância diminuída pela falta 

de espaço no armazenamento do crescente número de containers. 

Com a “revolução dos containers”  diversas áreas foram abandonadas e 

degradadas. Como explica GUERRA, 2005. As seculares áreas portuárias das 

grandes cidades europeias e norte-americanas se deterioram nos anos 60 e 70, 

processo induzido pelo progresso tecnológico, em especial pela transformação do 

modal de transporte de carga marítima (GUERRA. 2005). 

As constantes transformações na locomoção de carga marítima e fluvial 

motivou uma procura por espaços maiores para o armazenamento progressivo das 

incontáveis “caixas de metal”. Em virtude da amplitude das áreas portuárias e o 

gradativo aumento do número de contêineres, algumas áreas portuárias, docas e 

antigos depósitos foram levadas ao esquecimento. 
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Figura  8- exemplificação do tamanho nos novos navios cargueiros. Navio de carga  em relação a 
barcos de passeio.  

FONTE: HAMBURG HAFEN, 2018 
Figura  9 – Acesso ao porto de Hamburgo, e ao fundo as novos áreas de deposito e estacionamento 
de contêineres.  

 
FONTE: HAMBURG HAFEN, 2018 
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Nas últimas décadas, cidades ao redor do mundo têm despertado interesse no 

desenvolvimento sustentável, na requalificação dos espaços vazios e na busca de 

intensificar os diversos tipos de uso, como comercio, moradia e serviços 

diversificados.   

O mundo vive em constante transformação e o mesmo acontece com os rios, 

que, modificados ou não, seguem em movimento ininterrupto,  sendo espaços de 

continuidade. Elemento estruturador da paisagem, o território aquático, quando suas 

águas são bem utilizadas e conservadas, tem poder transformador dentro do ambiente 

urbano. Além dos recursos hídricos, que geram oportunidades econômicas, como a 

produção de energia, o saneamento, o meio de transporte e escoamento de carga 

pela hidrovia, a água também tem o potencial para criar atividades de lazer, pontos de 

encontro, do mesmo modo que podem atuar como elemento de conforto térmico 

dentro do espaço urbano consolidado. Somado a estes fatores ANDRADE; SANTOS, 

2004, acrescentam que os rios possuem predadores naturais como peixes e sapos, 

que hoje representariam uma enorme vantagem no combate ao mosquito Aedes 

Aegypti vetor de doenças da dengue, zika e chikungunya, doenças que causam 

grande número de mortes no Brasil. 

Do lado oposto, o mau planejamento, o desenho urbano e ambiental que não 

consideram os corpos d’água que recortam as cidades, observa-se o progressivo 

desgaste de gestões públicas para “camuflar” os problemas que vêm através dos rios, 

como enchentes, mau cheiro e a poluição.  

Os rios podem apresentar diversas funções. Para LEITE (1994, p. 7), os lugares 

e elementos que compõe uma paisagem possuem valores específicos que mudam 

constantemente, acompanhando a evolução dos padrões culturais.  Dessa forma, 

PORATH, 2004, pg. 25, afirma que os rios estruturaram as paisagens urbanas e 

consolidaram a forma, o uso e a cultura de cada cidade, gerando paisagens 

culturalmente exclusivas, destacando a participação dos rios na formação da 

paisagem urbana. Outro aspecto também apontado pela autora é a formação dos rios 

urbanos atrelados as transformações antrópicas realizadas no meio natural. 

“Os diferentes tratamentos, usos e apropriações dos rios urbanos em 
diferentes cidades nos mostram as especificidades culturais e muitos outros 
valores, com uma repercussão direta na qualidade da paisagem” (COSTA, 
2002, pg. 47).  
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Em outras palavras, pode-se afirmar que rios urbanos sofrem com o processo 

de urbanização pelas intervenções antrópicas que, nem sempre levam em 

consideração sua importância. 

O desenho e planejamento ambiental devem ser ferramentas importantes para 

qualificar a vida urbana e o desenvolvimento econômico. Segundo o engenheiro 

TUCCI, 2010 “O desenvolvimento urbano altera de forma significativa o ambiente, com 

impacto direto sobre a população, além da destruição dos habitats naturais”.  Ainda 

em seus textos, o engenheiro afirma que no caso de São Paulo e algumas outras 

grandes metrópoles 

 “As decisões urbanas têm sido transformar rios em cloacas e lixões cobertos 
por lajes de concreto, escondendo os problemas que acabam aparecendo 
nas enchentes e nas doenças transmitidas pela urbanização irresponsável”. 
(TUCCI. 2010, pg. 37). 

 

Na busca pelo “bom” planejamento, as cidades europeias vêm nos últimos anos 

aproximando cada vez mais seus cidadãos das águas que banham seus territórios.  

Governos locais buscam reequilibrar a equação de prioridades na produção do tecido 

urbano.  

Assim, novas vertentes são lançadas, projetos para promover o renascimento 

de uma cultura urbana e social, apostando na redução do uso do transporte individual 

como maneira de liberar e reestruturar os espaços públicos dentro das metrópoles, 

visando o equilíbrio ambiental e social, dando para as margens dos rios uma nova 

importância. 

Na direção oposta está o Brasil onde há falta de políticas e gestões ambientais 

adequadas e eficientes, pois a política social ainda prioriza o design urbano sob o 

prisma do automóvel. Há no Brasil 65,8 milhões de veículos dos mais diversos tipos, 

entre leves, ônibus, caminhões e motocicletas, todos esses em efetiva utilização. 

Desse total, 41,2 milhões são automóveis (62,65%), 7,0 milhões são comerciais leves 

(10,67%), 2 milhões são caminhões (3,09%), 376,5 mil são ônibus (0,57%) e 15,1 

milhões são motocicletas (23,01%). 

O Estado de São Paulo possui a maior frota circulante, com 18,9 milhões de 

veículos (28,76% do total), seguido por Minas Gerais com 8,1 milhões de veículos 

(12,28%) e Paraná com 5,2 milhões de veículos (7,83%). Contrapondo-se, as menores 

frotas estão nos estados do Amapá, com 122,5 mil veículos (0,19% do total), Roraima, 

com 125,1 mil veículos (0,19%), e Acre, com 192,1 mil veículos (0,29% do total).  
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Se o século XX foi marcado pela primazia do automóvel e sua continua 

priorização, no século XXI existe uma mudança contraria a esta tendência nos países 

desenvolvidos. Muito antes dessa mudança, a Europa já utilizava os modais 

hidroviário e ferroviário que tiveram e ainda hoje tem grande papel no desenvolvimento 

local e regional. As águas representam fator fundamental e indispensável para 

economia, sem a hidrovia muitos países da União Europeia (EU) apresentariam 

dificuldade de escoar grande parte de seus produtos. De acordo com a Inland 

Navegation Europe (INE) dos mais de quarenta mil quilômetros das vias navegáveis, 

vinte mil quilômetros estão preparados para receber navios superiores a uma tonelada 

(INE. 2019). 

Atualmente, os movimentos ecológicos, a busca do estilo de vida saudável, 

alimentos orgânicos, materiais ecológicos e ideias sustentáveis estão se espalhando 

por todo o mundo. Esta tendência também é observada no campo da arquitetura e do 

urbanismo. Pessoas preferem gastar seu tempo de lazer na natureza ou buscam 

espaços públicos de lazer em áreas urbanas. Rios, lagos e suas margens junto aos 

“waterfronts” desempenham um papel bastante significativo. De acordo com 

MACIUKENAITE, POVILAITIENĖ, 2013, o ponto de vista amigável em relação a 

natureza não é o mesmo ao longo dos tempos. A relação entre o homem e a água, o 

uso funcional do rio e a influência, que eles têm na vida das pessoas, mudou ao longo 

da história. 

Essa mudança de pensamento e a busca por reconectar os rios na estrutura 

urbana impulsionam discussões e diversos projetos de requalificação urbana junto aos 

“Waterfronts”. Grande parte dos corpos da água que recortam as cidades europeias 

fazem parte do dia a dia dos cidadãos, de maneira direta ou indireta. Nas últimas 

décadas foram diversos os planos urbanísticos que incorporaram o rio na vida de seus 

habitantes. Outro fator de relevância é a mudança dos hábitos humanos, no 

pensamento ecológico e na busca por uma vida mais saudável e sustentável. 

LEITE, 1994, observa que as paisagens urbanas estão em constante mudança, 

e acompanham a “evolução dos padrões culturais”. Esses padrões são enraizados 

nos processos naturais de cada lugar ou região, isto é, a natureza e a cultura juntas, 

como processos interagentes, conferem forma e individualidade a cada lugar. 

(PORATH 2006, pg. 24).  
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Desta forma existe uma dualidade no crescimento sem planejamento das 

cidades, embora governos busquem soluções ecologicamente corretas, parte da 

população busca por encontrar seu espaço dentro das cidades e acaba por “invadir” 

territórios que nem sempre são propícios para permanência. 

“O desenvolvimento sustentável busca o crescimento sem destruição 
combinando justiça social e preservação do ambiente, entretanto, em áreas 
urbanas, onde o crescimento ocorre muitas vezes de forma desordenada, 
como nas regiões tropicais, essa sustentabilidade torna-se complexa” 
(CUNHA, 2006, p. 20).  

 

Embora o desenvolvimento sustentável busque vivência harmoniosa entre o 

homem e a natureza, em grandes centros urbanos, se encontraram dificuldades como 

afirma TUCCI. 

“O desenvolvimento sustentável urbano tem o objetivo de melhorar a 
qualidade da vida da população e a conservação ambiental. É também 
essencialmente integrador na medida em que a qualidade de vida somente é 
possível com um ambiente conservado que atenda às necessidades da 
população, garantindo harmonia do homem e da natureza” (TUCCI, 2008, p. 
97). 

 

Ambas as colocações de CUNHA, 2006 e TUCCI, 2008 se completam e 

destacam a dificuldade da integração do homem com a natureza. Nota-se a 

importância do desenvolvimento sustentável, junto com políticas que valorizem o meio 

ambiente para atingir o bem estar de todo ambiente.    

A seguir são apresentados exemplos de reformas urbanas responsáveis pela 

requalificação e renovação dos espaços construídos originalmente para a finalidade 

portuária, que se encontravam abandonados devido a evolução tecnológica. Como 

descreve ALVARENGA, 2019,  

“as renovações técnicas nos sistemas de transporte naval, com principal 
destaque para a conteinerização e a consequente concentração das 
atividades portuárias, tornou obsoletos muitos dos antigos portos industriais 
situados nas proximidades dos centros de negócios de grandes cidades”  
(ALVARENGA. 2019, pg. 343). 

 

Os exemplos abordam a cidade de Londres, a região das Docklands e o projeto 

da cidade portuária (Hafencity) em Hamburgo, na Alemanha.  

Ao final do capítulo é exposto uma lista de rios que compõe a paisagem urbana 

ao redor do mundo, O quadro buscou diversos exemplos, abordando os diferentes 

exemplos positivos e negativos.  A ideia de construir o quadro surgiu com a 
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necessidade de interligar a paisagem urbana formada pelos rios em suas respectivas 

cidades. 

 

O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DA ÁREA PORTUÁRIA De 

LONDRES,  AS DOCKLANDS. 

As docas londrinas passaram por diversas transformações ao longo da história 

e foram palco de disputas econômicas e políticas. Pode-se afirmar que a Inglaterra 

sempre foi detentora de uma grande frota naval. O tratado de Londres de 1604, 

marcou o início da expansão marítima da Inglaterra e na história estão representadas 

grandes batalhas marítimas, as quais fizeram da Grã Bretanha um grande império 

naval. Mas somente ao final do século XVIII que Londres passou a ter um sistema 

portuário organizado. (ALVARENGA 2019). 

No período de expansão inglesa, existiam poucas docas, e muitas das 

mercadorias eram descarregadas por barcos menores a remo até chegarem ao cais, 

como retrata a pintura  de Samuel Scott de 1771.  

Figura  10 – As docas de Londres no sec. XVIII. Ainda com pouca estrutura, as mercadorias eram 
descarregadas através de embarcações menores até as docas.  

 

FONTE: Samuel Scott 1771, Yale Center for Brithsh Art. 

 

A influência da expansão inglesa, no século XVIII e início do sec. XIX,  levaram 

a alta no comércio e somada a invenção da máquina a vapor, os portos começaram a 
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sua evolução. Como afirmam o geografo Frédéric Monié e a cientista política Soraia 

Vidal. 

“A reorganização mundial dos espaços produtivos e o surgimento de 
dinâmicas comerciais específicas incluíram também um conjunto de 
mudanças na estrutura mundial dos portos. [...] A eficiência e a dinâmica de 
um porto não se limitam apenas às instalações e à capacidade dos navios, 
mas principalmente ao seu entorno, dadas as atividades produtivas que 
fazem uso dos seus serviços, ou seja, sua hinterlândia” (MOINÉ; VIDAL. 
2006, pg. 976-977).  

  

A “Port Of London Authoraty”, (PLA), foi criada para solucionar a situação 

caótica em que se encontravam as docas londrinas nos anos de 1900s. De acordo 

com ALVARENGA, 2019, um ato parlamentar em 1799, o qual permitiu a construção 

de portos por empresas particulares, representou um marco na evolução dos portos 

ingleses, mas também fomentou grandes disputas por espaço junto a orla do rio 

Tamisa.  

A partir de 1800 a empresa West India Merchant iniciou a construção das West 

India Docks, em1802, iniciaram-se as obras da London Docks. Na margem sul, o 

sistema Surrey Dock começou a ser construído em 1804, ampliando  e  renovando  a  

antiga  Howland  Wet  Dock.  Sobre  a  antiga Brunswick Dock foi construída a East 

India Dock, em 1806. (PORT OF LONDON AUTHORATY, 2019). No mapa de Edward 

Mogg de 1806, (Figura 11) são apontadas essas construções, localizadas a leste da 

cidade de Londres. 
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Figura  11 Mapa de LONDRES, indicando em vermelho a construção das primeiras docas, na região 
de East End.  

 
FONTE: MOGG 1806.  Disponível em: 
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1806_Mogg_Pocket_or_Case_Map_of_London,_England_-
_Geographicus_-_London-mogg-1806.jpg >  acesso em 10/12/2019, 

 

Com a contínua evolução dos navios a vapor, cada vez maiores se viu a 

necessidade de ampliar as docas, desta forma novas empresas surgiram buscando 

os espaços, acirrando a disputa por território. A Isle of dogs, região a leste da “city” 

londrina começou a ser ocupada. Com a medida parlamentar que criou o PLA, em 

1908, o Parlamento passou a controlar todas as docas, organizando e direcionando 

de forma mais regrada a expansão portuária.  

O próximo mapa, George W. Bacon, de 1900 mostra a evolução e a construção 

das novas docas, ocupando a região de East End5. 

 

                                            
5 East End é uma área situada a leste da City of London. Até o século XIX, correspondia a uma vasta 
área rural situada a leste dos muros da cidade. A partir da instalação das docas londrinas, passou a ser 
uma zona industrial e de moradia das classes mais pobres e dos povos imigrantes. A partir da década 
de 1960, com a desindustrialização e a obsolescência do sistema portuário, cresceu o desemprego 
local, aumentando a crise social. A área vem sendo submetida a projetos de revitalização visando ao 
“balanceamento social”, à valorização do solo e ao embelezamento da paisagem urbana (fonte: 
ALVARENGA. 2008) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1806_Mogg_Pocket_or_Case_Map_of_London,_England_-_Geographicus_-_London-mogg-1806.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1806_Mogg_Pocket_or_Case_Map_of_London,_England_-_Geographicus_-_London-mogg-1806.jpg
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Figura  12 – A evolução das docas londrinas (representadas em vermelho) no mapa de BACON 1900.  

 
FONTE. BACON 1900, ALAMY STOCK PHOTO. 

 

A evolução tecnológica levou a mudanças na economia, as quais também 

provocaram transformações urbanas. A modernização dos portos transformou a 

relação do território portuário dentro da cidade. De acordo com SCHUBERT, 2008, 

 “O processo de transformação de portos e orlas fluviais só pode ser 
entendido no contexto da  reestruturação econômica mundial, de mudanças 
no trabalho portuário e na estrutura espacial urbana da cidade e do porto” 
(SCHUBERT, 2008 pg. 25 traduzido pelo autor).  

 

O autor ainda continua explicando que a estreita relação das cidades com o 

porto, seja como local de trabalho ou de moradia, gradualmente se dissolveu com a 

industrialização.  

“Desta forma as mudanças das atividades econômicas do porto implicaram 
em ajustes na alocação dos usos da terra. Os armazéns e depósitos ao longo 
do cais substituíram os antigos galpões, os escritórios foram transferidos do 
porto para o centro da cidade, onde se desenvolveu uma densa rede de 
bancos, bolsa de valores, companhias de seguros e transporte” (SCHUBERT, 
2008, pg. 29 traduzido pelo autor). 

 

MOINÉ e VIDAL, 2006, indicam um processo de afastamento contínuo entre 

cidades e portos que está relacionado a eficiência dos fluxos. Assim o processo de 

esvaziamento e fragmentação do território portuário levou à transferência das 
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atividades econômicas para o centro da cidade, onde se desenvolveu uma densa rede 

de bancos, bolsa de valores, companhias de seguros e transporte.  

Desta forma a região do East End voltou-se apenas para a atividade portuária. 

ALVARENGA 2008, descreve o local como uma grande área adensada, ocupada 

quase exclusivamente por população trabalhadora de baixa renda, com presença 

considerável de migrantes vindos do campo e imigrantes de outros países.  

A situação do East End por volta dos anos 1970, com a crescente evolução da 

tecnologia naval reduziu a quantidade de trabalho, e a região se encontrava muito 

desvalorizada. A partir de 1971 surgem as primeiras propostas para revitalização da 

região das Docklands. 

Foi a primeira vez que utilizaram o termo “Docklands” o qual surgiu  para 

delimitar a região portuária que está localizada a leste e a sudoeste da cidade, com 

uma extensão de 15 km a jusante  do Tâmisa, abrangendo 2226 hectares, dentro dos 

bairros de Southwark, Tower Hamlets, Lewisham, Newham e Greenwich. As 

Docklands se dividem nas regiões de Surrey Docks, Isle of Dogs e Royal 

Docks. (NOBRE, sem data). 

Figura  13 – Mapa da atual região das Docklands. 

 

FONTE: ALVARENGA,2008 

Durante a segunda guerra mundial a região foi massivamente bombardeada. 

Contudo no pós-guerra se reergueram e entre os anos de 1960 e 1970, quando a 

indústria naval adotou o sistema de containers para transporte de cargas, se iniciou o 
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declínio das  docas que não comportavam o novo sistema, nem o aumento dos navios 

que passaram a ser usados.       

A indústria naval mudou-se para portos de águas mais profundas como Tilbury 

e Felixstone. Com o fechamento das docas, entre os anos de 1960 e 1980, o 

desemprego em massa trouxe consigo pobreza e enormes problemas sociais.  

Os esforços para o desenvolvimento da área se iniciaram. Contudo, alguns 

fatores retardaram esse processo, um deles ligado aos múltiplos proprietários 

envolvidos e os diferentes objetivos das associações envolvidas. 

As disputas no processo de transformação ocorreram em sua grande parte na 

disputa dos partidos conservadores e trabalhadores (Conservaroty and Workers 

parties). Com ideias opostas, os planos não saíram do papel até a eleição de Margaret 

Thatcher em 1979, que mudou o rumo e o foco das políticas urbanas, abandonando o 

caráter restritivo do poder público e permitindo a inclusão do setor privado.  

Durante a era Thatcher, o governo criou a Urban Developmenp Corporations 

(UDC), cujo programa mais importante foi a London Docklands Development 

Corporation (LDDC), criada em 1981, dedicada à antiga zona portuária. De acordo 

com ALVARENGA, 2008 apud WARD 1986, a LDDC recebeu benéficos para adquirir 

recursos para reunir terras e posteriormente vendê-las para grandes empreendedores. 

O programa de desenvolvimento urbano UDC, visava a requalificação do East End 

através do crescimento empresarial na região. Dessa forma o governo transformou 

uma área de 192 hectares nos arredores da West India Docks, em zonas empresariais.  

A London Docklands Development Corporation, (LDDC) realizou grandes 

investimentos no local, realizando drenagens e aterramentos, demolições e 

construções. A LDDC também conectou a região com os veículos leves sobre trilhos 

(VLT’s). De acordo com ALVARENGA, 2008, as novas zonas empresariais estariam 

livres de impostos. Desta forma a construção de Canary Wharf, um  

megaempreendimento  imobiliário, se tornou possível.   
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Figura  14 – centro financeiro das Docklands - Canary Wharf 

 
FONTE: Google imagens 

 

Canary Wharf foi o carro-chefe da abordagem thatcherista ao planejamento. A 

região,  construída para se tornar o novo o centro financeiro da cidade de Londres, foi 

implementada no período de uma nova cultura empresarial baseada na privatização, 

desregulamentação e comercialização de atividades. (SCHUBERT,2008, pg. 37.) 

O projeto de Canary Wharf, foi realizado pela empresa Olympia & York no final 

do ano 1988.  Ele era composto por seis grandes edifícios comerciais, sendo cinco, 

arranha-céus. Durante os anos 1990 a região contou com o maior edifício do mundo, 

o One Canada Square, com 225 metros de altura. O projeto trouxe diversas lojas, 

novos comércios, e atraiu muitos empregos. Mas o desenvolvimento das Docklands 

foi alvo de muitas críticas. De acordo com SCHUBERT, o programa de 

desenvolvimento da UDC, juntamente com a LDDC, transformaram Londres em uma 

cidade fragmentada.  FOSTER, 1999 descreve que os novos empreendimentos e 

moradias de luxo foram construídos ao lado dos velhos blocos de moradias populares 

e que novos empregos surgiram em Canary Wharf, mas não para a população local, 

levando à segregação e contradições entre antigos e novos frequentadores da região. 

A London Docklands Development Corporation (LDDC) em seus últimos anos 

de existência passou a investir em projetos de habitação social e centros comunitários. 

LDDC teve seu fim em 1998, e embora restem muitas críticas ao projeto que são feitas 

hoje, as Docklands correspondem a uma área bastante valorizada na cidade e ainda 
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mantêm parte da população original através dos conselhos de habitação, subsidiados 

por instituições locais. 

 

A CIDADE SOBRE AS ÁGUAS, HAFENCITY, HAMBURG. 

 

A temática da mobilidade urbana e o desenvolvimento sustentável estão 

presentes nos diversos fóruns de arquitetura e urbanismo, nas últimas décadas 

diversas cidades tem despertado interesse pelo tema e para a questão ambiental e 

ecológica. Desta forma, existe uma preocupação para ocupar espaços que se 

encontram vazios, requalificando o território na busca de intensificar e mesclar seus 

usos. Neste contexto as frentes de água e suas orlas se tornam pontos de grande 

interesse para novas possibilidades de desenvolvimento dentro cidades.  

Atualmente, somada às constantes mudanças que o mundo vem presenciando, 

a preocupação com o desenvolvimento urbano sustentável e seguro, ou seja, a 

evolução urbana visando a redução da vulnerabilidade e a redução de risco de 

desastres dentro das cidades também entrou no escopo das discussões. Cidades que 

são recortadas por grandes rios buscam desenvolver novos projetos renovando e (re) 

incorporando os rios dentro das cidades.  

A atual febre dos “waterfronts”, e devolução dos rios para a cidades, através de 

novos espaços públicos em áreas alagadas foi incorporada por diversas cidades ao 

redor do mundo. Atualmente em Hamburgo, cidade localizada ao norte da Alemanha, 

as margens do rio Elba, encontra-se em sua fase final, o projeto de Hafencity. 

Hamburgo é uma cidade Estado da Alemanha e recebe o título de “Freie und 

Hansestadt Hamburg”6. Cidade Livre e Hanseática de Hamburgo.  

Hoje em Hamburgo vivem cerca de dois milhões de pessoas, (1.843.176 

habitantes junho 2019), (Hamburg.de. 2019)7. Isto faz da cidade Hanseática a 

                                            
6 As cidades Hanseáticas representavam uma liga de defesa e comércio marítimo no Nordeste e parte 
central da Europa. “Hanse” em alemão significa comboio e o termo de originou dos a partir das trocas 
comerciais que aconteciam entre as cidades. A liga hanseática chegou a ter mais de 100 cidades e 
Hamburgo era uma das cidades líderes, junto com Lubeck  e Bremen. FONTE: WESER KURIER 
ZEITUNG disponível em: > https://www.weser-kurier.de/region/region-fotos_galerie,-Das-sind-
Deutschlands-Hansestaedte-_mediagalid,26109.html< Acesso em 10/12/2019.  

7 Dados recolhidos online de estatísticas e estimativas do Norte de Alemanha.  Fonte: NORD 

Deutschland Statistik. Disponivel em: > https://www.statistik-nord.de <. Acesso em 10/12/2019 

https://www.weser-kurier.de/region/region-fotos_galerie,-Das-sind-Deutschlands-Hansestaedte-_mediagalid,26109.html%3c
https://www.weser-kurier.de/region/region-fotos_galerie,-Das-sind-Deutschlands-Hansestaedte-_mediagalid,26109.html%3c
https://www.statistik-nord.de/zahlen-fakten/bevoelkerung/monatszahlen/?inputTree%5B%5D=c%3A2&prevInputTree%5B%5D=c%3A2&inputTree%5B%5D=t%3A1&prevInputTree%5B%5D=t%3A1&filter%5Blocation%5D=2&showAllYears=&filter%5BadditionalTopics%5D=
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segunda maior da Alemanha, perdendo para a capital Berlim, e Hamburgo é também 

a oitava maior cidade da União Europeia (EU).  

A importância da cidade é gigantesca, além do notável polo industrial, a cidade 

conta com um dos maiores portos da Europa, o “Hamburger Hafen” (porto de 

Hamburgo), que é o terceiro maior porto europeu, atrás do porto de Rotherham, nos 

Países Baixos e porto de Antuérpia, na Bélgica.  O porto também está entre os 20 

portos que possuem maior movimento containers no mundo, movimentando em 2018, 

mais de 8.726 .000 de toneladas (Hafen-hamburg.de. 2019). 

Tabela 8 – Movimentos de containers nos 20 maiores portos no mundo. Em vermelho, Hamburgo 
representa o  19º maior porto do mundo em movimentação de cargas.   

 

 FONTE: Hafen-Hamburg.de 2019 
 

O Porto de Hamburgo (Hamburger Hafen) é um porto fluvial que se encontra a 

mais de 110 quilômetros do mar do Norte nas margens do rio Elba. É considerado na 

Alemanha como “Tor zur Welt” ou a porta para o mundo, em português. O porto 

representa uma importante ligação e ponto de trânsito entre a Escandinávia, mar do 

Norte e os países do leste europeu.  O acesso fluvial e marítimo ao mar Báltico, torna 

a cidade um dos maiores polos industriais alemães e motor econômico do país. Como 

observado na Tabela 7, o porto movimenta cerca de dez milhões de toneladas. De 

acordo com o jornal WESSEL- KURRIER, 2019, no ano de 1241 a cidade de 
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Hamburgo em acordo com Lubeck (cidade mais ao norte, também as margens do rio 

Elba) fundaram a liga hanseática e desde então o poderio do porto de Hamburgo 

cresceu, uma vez que deteve o controle das mercadorias e representava ponto 

estratégico no continente. Em 2020, o porto completará 830 anos e tem sua história.  

Figura  15 – Landungsbrücken, antigo porto e mercado da cidade. A margem direta a parte história, e 
a esquerda os novos atracadores com os famosos guindastes da cidade.   

 

FONTE: BILDER von Lightspiner.de  

 

As margens do rio Elba, seus diversos canais desenham a cidade. “Hamburg, 

die Stadt am Wasser”, como é chamada pelos seus cidadãos, é em português – 

Hamburgo, a cidade das águas. O mapa de MEYERS de 1903, (figura 16) é possível 

notar os recortes do rio Elba no espaço urbano. Incrustada na bacia do Elba, os 

hamburgueses têm uma relação direta com as águas que estruturam seu território. 

De acordo com DOHRN, 2008, para a maioria dos residentes de Hamburgo, o 

Rio Elba e o porto constituem, não apenas uma grande atração que pode ser vista de 

todo o centro da cidade, mas também uma barreira à sua mobilidade (DOHNR. 2008, 

pg. 100). Apesar de existirem pontos de vulnerabilidade, a cidade conta com uma 

estrutura com mais de 2500 pontos que auxiliam na mobilidade urbana e atualmente 
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o projeto para Hafencity busca novas soluções para as enchentes reaproximando o 

centro da cidade a antiga zona portuária trabalhando diferentes cotas de nível, o que 

permitirá o contínuo funcionamento da região mesmo quando a água atingir níveis 

mais altos.   

Figura  16 – Mapa de Hamburgo em 1903 de MEYERS.   

FONTE:  MEYERS KARTE. Bibliographisches Institu Leipzig, open access, 2019.  

 

A cidade passa desde última década por grandes transformações em seu 

território e essa mudança vem com a recuperação da área portuária, que se 

encontrava abandonada. As “Marschland”,  terrenos alagadiços do antigo porto se 

transformaram em grande parque a céu aberto integrando moradia, trabalho, lazer,  e 

um longo boulevard,  com 10km de extensão, dos quais o percurso compõe diversas 

cotas de inundação, (BROCANELI, 2012, pg.04). Caminhos que contêm trechos em 

cotas alagáveis ou não, dependendo da vazão ou cheia (“Ebbe und Flut”) do rio Elba.  

A reconstrução de mais de 155 hectares, forma uma nova trama de espaços 

públicos capaz de identificar-se com antigo setor portuário, junto às águas do Elba, 
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preservando a memória da cidade. Mas a questão dos espaços públicos em áreas 

inundáveis é um assunto de grande preocupação para cidades margeadas por rios. 

Sua expansão, desenvolvimento, funcionamento diário variam de acordo com as 

condições do rio. O projeto urbano Hafencity, em fase final de implantação, prevê uma 

grande expansão da cidade, aumentando em cerca de 40 % a área na cidade. O 

projeto estabelece padrões integrando áreas lazer, moradia, trabalho e 

apresenta interessante desenho de áreas públicas que visam o fácil acesso e 

integração dos usuários.  

Figura  17 – O projeto de Hafencity. Apontados na imagem aérea estão o centro da cidade (vermelho) 
e a lagoa do Elba. O grande e pequeno Alster. 

 

FONTE: HAMBURG.de. 2019 

 

De acordo com KOPEEN 2010, outro ponto no qual também se nota a 

preocupação do desenho urbano com acessibilidade, foi o estudo feito sobre as cheias 

do rio Elba e suas cotas de inundação, permitindo assim percursos em qualquer 

situação.  
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Figura  18 – Cotas de inundação nos canais da região de Hafencity. Em Hamburgo na Alemanha. 

  

FONTE: HAMBURG.de/bilder.  

Figura  19 – Comportas que visam minimizar o contado na área interno dos edifícios  

 

FONTE: HAMBURG.de/bilder.  
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Figura  20 – Comportas e sistemas de proteção na cidade que são acionados durantes as cheias 

 

FONTE: HAMBURG.de/bilder.  

Figura  21 – Hochwasseschutz – sistema de defesa e comportar de contra enchentes 

 

FONTE: HAMBURG.de 2019 
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O mapa acima, apresenta um sistema de defesa com diversas barreiras e 

comportas além de sistemas integrados ao alto da bacia do Elba em gestão e conjunto 

com outras cidades a jusante e a montante do rio. 

Os números do projeto de Hafencity Hamburg, são impressionantes e mostram 

o quão ambicioso é a concepção do novo projeto urbano e ambiental. A área de projeto 

ultrapassa os 150 hectares (127 hectares secos + 30 hectares nas águas do Elba). 

Nos terrenos do antigo porto estão previstos a construção entre 6500 – 7000 

casas/apartamentos, que devem receber entre 13.000-14.000 moradores.  Somado 

aos dados, a densidade de Hafen City seria 110 pessoas por hectare. O projeto, 

finalizado também prevê 45.000 novos empregos, destes 35mil serão em escritórios. 

As tabelas a seguir mostram os tipos de uso que foram propostos para a região. 

É notória a valorização das áreas públicas, e espaços livres para circulação que 

somados chegam  a 49%, enquanto os espaços exclusivamente de uso privado, são 

7%.  
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Tabela 9 – Dados de sobre o uso e ocupação do solo em Hafencity.  

 

FONTE: HAFENCITY. 2019, traduzido pelo Autor. 

 

O novo bairro Hafencity, mostra como os espaços em cotas alagáveis atendem 

a cidade, e atuam como forma de proteção contra as enchentes e no controle e gestão 

das águas urbanas. Atualmente, o projeto Hafencity representa a transformação 

urbana de maior escala na Europa, e chama a atenção pelo anseio de modificar, 

expandir, renovar e integrar uma nova centralidade na cidade, representando um novo 

olhar urbano, visando a mobilidade e acessibilidade para a novo setor portuário, 

anexando as funções de moradia, trabalho e lazer as margens do Rio Elba. Além de 

permitir o contato com a água em diferentes cotas, o projeto possibilita a continuidade 

do dia a dia independentemente do nível de suas águas a cheia e vazante e ainda 

mantém a relação histórica com suas águas e seu porto. A região portuária abrange 

cerca de 75 km2, além de representar importante fator econômico, é local de grande 

Gráfico 01 –  Divisão de usos do solo 

 

      Área de tráfego ( Vias, Ruas, Calçadas)  24 

%  

     Espaço aberto público 25 % 

      Espaço edificado  31 %  

      Espaço privado ( acessos publicos ) 13 %  

      Espaço Privado (acesso privado ) 07 %  

 

Gráfico 02 – Divisão de uso para área 

construida. 

        Escritórios   42 %  

        Apartamentos  32 %  

        Lojas, comércio edificados no térreo. 

11 % 

       Usos mistos para conhecimento, 

formaçao, cultura tempo livre, praças e hotels  15 % 
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movimento turístico, alto fluxo de pessoas, e apresenta também diversas estratégias 

de expansão para suas atividades. (Hafenhamburg.de. 2019)  

.  

A cidade de Blumenau, cidade no sul do Brasil, apresenta caraterísticas 

similares a de Hamburgo. A cidade está a uma distância de aproximadamente 110 

quilômetros da costa e sofre com as constantemente com as cheias. A colônia alemã, 

contou por alguns anos com o porto, mas, devido as políticas brasileiras, as possíveis 

hidrovias e corpos da água não foram considerados nos projetos de expansão.  

 

LISTA DE RIOS URBANOS  

 RIO  PAIS CIDADE  EXTENSÃO  

Rio Sena França Paris 776 Km 

Rio Neva Rússia São Petersburgo 78 Km 

Rio Tejo Espanha e Portugal Lisboa 1038 Km 

Rio Nilo Egito Cairo 6650 Km 

Rio Tamisa Inglaterra Londres 346 Km 

Rio Tibre Itália Roma 405 KM 

Cheonggyeocheon Coreia do Sul Seul 10 km 

Rio Ródano França  Lyon 817 Km 

Rio Ljubljana Eslovênia Ljubljana  

 FONTE: elaborado pelo autor 

  

Figura  22 – As margens do Rio Sena, Paris França.  

 

 

Principal rio da França, o Sena, possui 776Km corta a cidade de Paris. O rio 

compõe parte fundamental do sistema hidroviário do país, rede a qual se conecta com 
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através de seus canais com os rios Reno, Loire e Ródano.                                                                                           

Em Paris, suas margens compõem um grande parque linear, apresentando 

continuidade e ligações com diversas áreas da cidade. A orla fluvial do Sena compõe 

parte da estrutura urbana e se torna parte integrante da cidade.   

Figura  23 – Rio Neva em São Petersburgo, Rússia 

 

 

São Petersburgo, a segunda cidade mais importante da Rússia, é recortada 

pelo rio Neva com 78km de extensão.  Na cidade existem mais  quatrocentas pontes.  

Rodeado por água e recortada por cerca de 30 km do rio, a história da cidade está 

ligada a múltiplas enchentes, as quais forçaram a construção de  diversos canais que 

ajudam a “a drenar” a água das áreas mais baixas e pantanosas para o mar.  

Figura  24 – Rio Tejo, em Lisboa, Portugal 
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A cidade de Lisboa, capital de  Portugal  é recortada pelo Rio Tejo que nasce 

na Espanha e recorta  1038 quilômetros ate chegar ao mar. Em Lisboa, a cidade está 

localizada na margem direita, a qual conserva grande parte das suas antigas 

construções. Próximo ao centro, onde o rio se alarga e forma uma grande baia, se 

instalou uma grande área industrial. A ponte Vinte e Cinco de Abril é famosa e tem 

grande importância ao ligar o centro aos bairros industriais. 

Figura  25 – Rio Nilo na cidade do Cairo, Egito 

 

 

O Nilo é rio mais extenso do mundo, com mais de 6000 quilômetros, em suas 

duas férteis margens que a civilização do Egito prosperou. A cidade do Cairo recortada 

por ele se situa a 20 km de seu Delta.  

Ao Norte, o Nilo apresenta margens mais largas onde se localizam as áreas 

mais férteis. Na margem esquerda é possível observar uma via arterial, que corre junto 

as margens do Nilo. A Av “Al-Qurnish” é principal via pública da cidade. No Nilo ainda 

existem duas ilhas, estes compõem zona residências. 
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Figura  26 – Rio Tamisa em Londres, Inglaterra 

 

 

A Inglaterra é recortada pelo rio Tamisa, o principal rio inglês possui 338 

quilômetros  de extensão  e apesar de apresentar diversos problemas de poluição no 

passado,  hoje voltou a ser um símbolo na cidade. Sua orla possui áreas de lazer e 

contemplação, com grandes calçadas e caminhos públicos. Londres também conta 

com serviços de transporte fluvial, que auxilia na mobilidade urbana da cidade, 

econômica e na realização de passeios turísticos.  

Figura  27 – Rio Tibre na cidade de Roma, Itália. 

 
FONTE: Google Imagens 

 

A cidade histórica é recortada pelo rio Tibre, que possui 405 km. Roma conta 

com diversas construções voltadas para sua margem, e entre seus edifícios existem 
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vazios urbanos de uso público que promovem o contato com o rio. Nas margens do 

Tibre existe, um boulevard que se tornou uma grande galeria de arte a céu aberto 

onde se contemplam grandes marcos arquitetônicos.  

Figura  28 – Transformação urbana na cidade de Seul, Coréia do Sul. A presença do rio 
Cheonggyecheon 

 

FONTE: ROBERTS, S -  Photography, sem data. 

 

O pequeno riacho Cheonggyecheon, na Coréia do Sul, hoje tem marcante 

caraterística na cidade de Seul devido a transformação da paisagem urbana aliada a 

vontade de buscar melhor proveito dos recursos hídricos. Marco em Seul, o córrego 

Cheonggyecheon, que significa água límpida, nem sempre foi visto desta forma. O 

córrego passou por diversas transformações ao longo da história. Passou por 

problemas relacionado a enchentes, transmissão de doenças e muita poluição. O 

córrego foi tamponado e coberto por uma via pública, entre 1967 e 1976 foi  construída  

uma via expressa elevada, um símbolo da modernidade e do automóvel na ditadura 

do general Park Chung-Hee, instalada em 1961 (ALVES; ALVIM; COSTA. 2018). 

Nos anos 2000 depois de detectados problemas nas estruturas do elevado, 

optou-se pela remoção do elevado e a abertura do rio através de um projeto de 

revitalização. Reconstruindo grande trecho do rio, a céu aberto, dentro de área urbana 

muito densa os quais formaram 400 hectares de parque linear junto ao córrego. 

O projeto urbano buscou benefícios para a cidade e seus habitantes visando a 

reintrodução do rio no ambiente construído. Descrito por ALVIM 2018, uma das 

conquistas foi um melhor controle nas enchentes, uma vez que a largura da margem 
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foi aumentada em 20%, considerando o nível mais alto das cheias nos últimos 200 

anos.  

Figura  29 -As margens do Rio Ródano, na cidade Lyon, França. 

 

FONTE: Revista AU, 2013 

No intuito de reconectar a cidade de Lyon ao rio Ródano,  foi promovido um 

concurso de ideias para requalificação de um trecho de cinco quilômetros da margem 

esquerda do rio.  A transformação da cidade de Lyon, na França surgiu com a ideia 

de construir uma cidade inteligente e sustentável e, seguindo este conceito, a região 

da “La Confluence” rodeada por indústrias foi reconstruída. (LYON-

CONFLUENCE.FR. 2019) 

O projeto criou áreas de estar, circulação e lazer, junto a orla, promovendo o 

contato entre cidadãos e o rio, incentivando o apoio ao meio ambiente, uso de 

transportes sustentáveis e recuperação de áreas da cidade onde antes existiam 

estacionamentos.  

De grande importância para o desenvolvimento dos projetos foi a participação 

social que pode acompanhar a evolução das ideias através de exposições e atendidas 

por mais 85 mil habitantes e sessões de consulta com representantes da sociedade 

civil, totalizando mais de 600 participantes. [REVISTA AU, 2013]  

Esta troca possibilitou maior conhecimento das expectativas e demandas da 

população, usuários e moradores da região. 
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Figura  30 -Píer com vista para o rio, e fornecendo o embarque e desembarque de embarcações. 

 

FONTE: Revista AU, 2013 

A história deste rio na capital da Eslovênia, Ljubljana, é marcada, por diversas 

ações humanas com a intenção de reduzir as constantes enchentes que atingiam a 

bacia hidrográfica do rio Ljubljanica.  

Foram quatro obras no total, as duas primeiras obras de engenharia, como a 

abertura do canal extravasor, para diminuir a vazão do rio no trecho correspondente 

ao centro da cidade realizadas no séc. XVIII e em 1917. 

Assim, foi feita a canalização do Rio Ljubljana, comprimindo seu leito em dois 

sinuosos muros de concreto em uma tentativa de controlar o rio. De acordo com 

Mariana Siqueira, colaboradora da revista AU, Ano28, N.234. Setembro 2013. Esta 

cisão foi quebrada, nas décadas de 1930 e 40, pelo arquiteto local Joze Plečnik. Ele 

tinha a visão do rio como elemento estruturador de uma rede de espaços públicos, 

podendo promover integração entre o ambiente urbano junto a orla do rio.   

Para isso foram instalados passeios públicos e pontes ao longo do rio. Em 

alguns pontos as paredes de contenção foram substituídas por suaves escadarias 

arborizadas. Aproximando os cidadãos das águas que recortam o território urbano, 

permitindo maior interação com as águas. Infelizmente com o passar do tempo e a 

crescente cultura privilegiando o automóvel, esses espaços foram perdendo seu lugar 

na cidade, e se tornaram de difícil acesso. Anos mais tarde, em 2004, quando 

aconteceu o quarto período de intervenções, o espaço junto a água retomou seu lugar, 

e novos pontos foram instalados junto a orla. 



 

75 
 

Figura  31 - Pavilhão Petkovskovo 

 

FONTE: Revista AU, 2013 

As novas transformações são frutos de uma ação conjunta de diferentes 

secretarias municipais, de Planejamento espacial, tráfego, infraestrutura e 

participação popular. De acordo com a publicação da Revista AU, 2013, o intuito 

dessas ações é reconhecer e promover o caráter público dos espaços urbanos e sua 

capacidade de aumentar a coesão social, trazendo  de volta a vida ao centro, 

promovendo a atividades ao ar livre e a revitalização do meio ambiente dentro cidade. 

Os projetos de recuperação de cursos d’água apresentados no item anterior 

tiveram como propósito integrar ambiente natural e meio urbano, concebendo ações 

locais num contexto de planejamento urbano e regional participativo. 

Com base nos principais conceitos dos casos analisados, a seguir organizou-

se um quadro que sintetiza as dimensões ambientais, dentro do conjunto formado 

pelos objetivos, diretrizes e ações estratégicas, que deveriam ser considerados nas 

fases de implantação de projetos juntos as margens dos rios urbanos rios. 
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Tabela 10 – Tabela de intervenções Fluviais. Revista pelo autor. Fonte RAMOS; COSTA; ALVIM 2018 

 

Quadro conceitual – dimensão ambiental 

ALVIM; COSTA; RAMOS. 2019 in vitruvius.com; revisto pelo autor. 

 

Por fim, a recuperação e reintegração dos cursos d’água ao meio urbano 

depende de uma concepção sistêmica e integrada que priorize a paisagem, os 

interesses ecossistêmicos e de coesão social, respeitando assim a essência das 

frentes d’água. A incorporação das dimensões acima sintetizadas se apresenta como 

passo importante ao desenvolvimento de projetos urbanos localizados nas bordas 
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fluviais. Uma vez que a reintegração dos cursos d’água à dinâmica da cidade 

contemporânea deve conciliar paisagem natural e artificial pressupondo a interligação 

das dimensões social, econômica e ecológica. (ALVIM, 2018) 

O comprometimento público, para além do papel do Estado, envolvendo todos 

os atores, com ampla participação da sociedade civil e sua sensibilização para o valor 

das águas na paisagem urbana é condição fundamental para o sucesso das 

intervenções. 
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CAPÍTULO 3   A TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO DE 

BLUMENAU. 

 

 

BLUMENAU. HISTÓRIA E DESENVOLVIMENTO 

AS PRIMEIRAS OCUPAÇÕES DO VALE DO ITAJAÍ E A FORMAÇÃO DE 

BLUMENAU 

A EVOLUÇÃO DA CIDADE E AS TRANSFORMAÇÕES LEGISLATIVAS 

VUNERABILIDADE, PLANOS, DESENHO URBANO E AÇÕES EFETIVAS 

EM BLUMENAU. 

JICA E PLANO DA GIDES. 
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Do rio que tudo arrasta 
 Se diz que é violento  
Ninguém diz violentas  

Às margens que o cerceiam.  
(Bertold Brecht) 

 

 

 

BLUMENAU, HISTÓRIA E DESENVOLVIMENTO.  

 

Neste capítulo é analisada a cidade de Blumenau em Santa Catarina, no Vale 

do Itajaí, no sul do Brasil sob a ótica das relações entre a urbanização e o meio 

ambiente, enfatizando a problemática do controle das enchentes.  

A cidade de Blumenau, no estado de Santa Catarina, (SC) Brasil, está 

localizada na mesorregião do Vale do Itajaí, com altitude média de aproximadamente 

21 metros acima do nível do mar (Prefeitura de Blumenau, 2019).  

Segundo a Agência Nacional de Águas8 (ANA, 2018), Blumenau encontra-se 

em uma das três macrorregiões hidrográficas do estado catarinense. São elas a 

Região Hidrográfica do Paraná, a do Uruguai e a do Atlântico Sul, (Figura 01). Todas 

elas têm a Serra Geral como divisora natural das águas, formando duas vertentes, 

uma correndo para o interior do estado, vertente do interior, e outra em direção ao 

oceano, vertente do atlântico (Atlas Geográfico de Santa Catarina, 2014). 

O Vale do Itajaí foi colonizado através de plano de colonização coordenado pelo 

Sr. Herman Bruno Otto Blumenau e integrado por alemães a partir de 1850. A região 

sempre sofreu enchentes do seu principal rio, o Itajaí-Açu, sendo as mais marcantes 

as de 1983 e 1984. Elas ocasionaram mudanças no planejamento da cidade e 

revisões do Plano Diretor Municipal (PDM), vigente desde 1977. A alteração do PDM 

em 1989 buscou a redução de conflitos do desenvolvimento das áreas urbanizadas 

com as necessidades de gestão das águas.   

                                            
8 A Agência Nacional de Aguas, (ANA) foi fundada em 2000, pela lei nº 9.984. A ANA é uma 

autarquia federal vinculada ao Ministerio do desenvolvimento região.  é a agência reguladora dedicada 
a fazer cumprir os objetivos e diretrizes da Lei das Águas do Brasil, a lei nº 9.433 de 1997. Que instituía 
a PNRH (ANA, 2019).   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9984.htm
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Figura  32 - Situação geográfica da Bacia do Itajaí, localizada em SC, Brasil. No mapa estão as 3 
macrorregiões hidrográficas e divisão das bacias do estado catarinense. . 

 

FONTE: Atlas Geográfico de SC 2014 - Editado pelo autor. 
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Em 2008, Blumenau sofreu nova grande enchente. Considerada até hoje a 

maior catástrofe ambiental do estado, ocasionou perda de vidas humanas, enorme 

dano ambiental, e a paralisação do comércio, com a queda na economia regional. Este 

capitulo destaca as principais mudanças ocorridas após os trágicos períodos de 

chuvas e quais foram as ações foram tomadas para reduzir os impactos futuros na 

cidade de Blumenau. 

 

 

AS PRIMEIRAS OCUPAÇÕES DO VALE DO ITAJAI E A FORMAÇÃO DE 

BLUMENAU 

 

O povoamento que depende da configuração original do sítio, dos diferentes 

interesses dos agentes públicos e privados, e até da cultura local, influenciam de forma 

direta a ocupação do espaço (HANNAS, 2016).  

A região teve um início raro no Brasil, pois resultou de plano de colonização. A 

ocupação do vale do Itajaí iniciou-se no ano de 1850, quando chegaram junto com 

Herman Bruno Otto Blumenau outros 17 colonos. A colonização começou em Itajaí, 

junto ao mar. Os colonos navegaram subindo o rio Itajaí-Açu até a região dos córregos 

do Garcia e da Velha, onde fundaram a Colônia de Blumenau. Assim, as primeiras 

ocupações aconteceram entre os ribeirões da Velha e do Garcia. Os primeiros lotes 

foram localizados próximos ao córrego do Garcia. A implantação dos terrenos seguiu 

o sentido sul, ocupando as planícies próximas ao rio. O parcelamento do solo seguiu 

o modelo alemão “Stadtplatz” (lugar da cidade) muito comum na Alemanha, ocupando 

as áreas baixas, margeando o rio e córregos, facilitando a prática da agricultura e a 

utilização do rio como principal meio de locomoção. 

No plano de urbanismo, os lotes foram divididos “[...] em fatias estreitas e 

compridas, paralelas entre si e perpendiculares aos cursos d’água [...]” (SIEBERT, 

2009, p 49). Este loteamento trazia a segurança, fornecia acesso a água para o plantio 

e consumo dos colonos, além da via de transporte através da navegação no Itajaí-Açu 

até o litoral (SIEBERT, 2009) (Fig.02). 
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Figura  33 Mapa da colônia de Blumenau com a divisão dos lotes ao longo do Itajaí, datado de 1864. 
Em azul o início da ocupação próximo ao córrego da velha. 

 

FONTE: Arquivo Histórico José Ferreira Da Silva, Blumenau 

 

José Deeke, historiador da ocupação alemã na região do vale do Itajaí, 

descreve que no processo de ocupação no início da colônia, já apresentava os lotes 

divididos, antes mesmo que os primeiros colonos chegarem, desta forma foram 

abertas as primeiras clareiras nas montanhas e nas planícies do rio.  
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A primeira clareira foi aberta na desembocadura do Ribeirão da Velha, na beira, 

da Selva, onde foi erguida a primeira casa (no local, hoje se encontra a sede do 

Bradesco). Na sequência dos trabalhos de implantação da colônia, foram derrubadas 

em grandes áreas de florestas nas margens do Ribeirão Garcia e, nas clareiras 

abertas para plantar tanto grama para a pastagem, como milho, aipim, batata e feijão 

preto, para consumo dos colonos (DEEKE, 1995, p. 17). 

A localização da Colônia de Blumenau, próxima ao antigo porto, na barra do 

rio, potencializou a evolução da colônia, uma vez que o acesso a água, facilitava a 

navegação fluvial, favorecendo o comércio com o restante de Santa Catarina. Assim, 

em 1874 foi constituída, a Companhia Catarinense de Navegação, com o “Vapor São 

Lourenço”, inaugurando uma linha regular, entre Gaspar e Desterro, para o transporte 

de carga, passageiros e malas postais. (SCHULT, 2016). Esta navegação nos 

primeiros momentos da colonização foi a principal via de comunicação da cidade com 

o litoral, mais tarde vieram a ferrovia e posteriormente as rodovias, hoje principal meio 

de locomoção. 

Desta forma, na correlação entre o espaço natural e ação do homem em 

Blumenau existe uma relação bidirecional, onde todo assentamento humano é 

influenciado por seu sítio natural. (SIEBERT. 1999). Também, Anne Sprin afirma de 

forma mais ampla que a formação de identidade do território decorre de: 

O ambiente natural de uma cidade e sua forma urbana, tomados em conjunto, 
compreendem um registro da interação entre os processos naturais e os 
propósitos humanos através do tempo. Juntos, contribuem para a identidade 
única de cada cidade (SPRIN, 1995, p. 28). 

 

Segundo Lacaze (1999) é importante destacar na escolha do sítio para 

implantação de uma cidade a proximidade do rio e a navegação, como facilitadores 

comerciais, como expressa: 

A cidade é em primeiro lugar um sítio natural do espaço geográfico. Duas 
lógicas principais explicam a seleção desse sítio. A mais característica diz 
respeito à economia dos transportes e, remete, pois para o papel comercial 
das cidades. As cidades-portos, as cidades instaladas no ponto de 
confluência de dois rios ou num local privilegiado para a travessia de um rio 
(as ilhas de Paris) desenvolveram-se aí porque era mais fácil controlar a 
circulação dos fluxos de mercadorias. (LACAZE, 1999 p. 16). 

 

No caso de Blumenau, o sítio natural apresenta condicionantes específicos e 

destacados, como a marcante presença de montanhas e o vale com um rio de 

planícies aluvial e áreas alagadiças.  Assim, com um relevo acidentado, onde o Rio 
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Itajaí Açu, que tem larguras variando entre 50 a 250 metros entre suas margens, traça 

junto com seus afluentes um recorte acentuado do território, transformando-se 

elemento estruturador da paisagem (SIEBERT, 1999). A região do Vale do Itajaí 

sempre enfrentou as forças da natureza. Este conceito é então que: a união de dois 

fatores foi decisiva para o desenvolvimento da vulnerabilidade em todo o Vale do Itajaí, 

formada pela ação humana e a pré-disponibilidade física a eventos naturais. 

(ESPINDOLA; NODARI; PAULA, 2014). 

Deve-se destacar que a divisão dos lotes no território através do “Statdplatz” 

(lugar da cidade), era baseada no assentamento da população seguindo o curso do 

rio, assim descrito por MATTEDI, 1999: 

“Essa forma de distribuição de terras, era adotada para áreas rurais, 
denominava-se Waldhüfen (linha da floresta), muito usada no leste da 
Alemanha, na Idade Média. O modelo urbano chamava-se Stadplatz (lugar 
da cidade), no qual os colonos residiam próximos aos cursos d’água e 
deslocavam-se para os lotes destinados à agricultura, mais afastados. Com 
o desenvolvimento urbano, foram surgindo estradas ao longo das glebas, e, 
com elas, o modelo “Strassendorf”, (ruas de ligação dos lotes), que assentava 
os colonos em suas próprias terras. (MATTEDI, 1999, p.10). 
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Figura  34 – Sintetização da formação e divisão dos lotes colônias em Blumenau.  

 

 FONTE: SIEBERT,1999, editado pelo autor.  
 

Em síntese, esse modelo ditou a ocupação das cidades do vale do Itajaí, mas 

infelizmente trouxe consequências ambientais e urbanas muito indesejáveis. O padrão 

de desenho urbano utilizado levou a ocupação indevida do leito do rio, inadequada a 

realidade, com índices excepcionais e irregularidades pluviométricas, somadas ao 

desmatamento e a estrutura física geológica do sítio.  O resultado foi o aumento na 

recorrência de inundações e frequentes desmoronamentos de terra.  Assim, a ação 

antrópica resultante do rápido processo de urbanização e falta de continuidade em 

programas de prevenção contra desastres, levaram ao agravamento dos acidentes 

naturais, ocasionando enchentes recorrentes e escorregamentos de terra ao longo 

dos anos. Infelizmente, a história urbana no Vale do Itajaí e em Blumenau, está 
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fortemente ligada as cheias e aos riscos provocados pelos desastres naturais. Desde 

o início de sua ocupação no ano de 1850 quando foi estabelecido o núcleo inicial da 

colônia de Blumenau, houve periodicamente o enfrentamento das águas do rio Itajaí-

Açu.  

Atualmente a situação de risco não está resolvida a contento, havendo 

constante ameaça de novos desastres, uma vez que  a cidade de Blumenau, apesar 

das ameaças, vem crescendo bastante de forma pouco estruturada. Atualmente o 

município tem uma população de aproximadamente 334.002 mil habitantes, sendo a 

terceira maior aglomeração do estado catarinense, atrás de Joinville, a segunda, e de 

Florianópolis que é a maior e capital do estado (IBGE, 2014) 

Aprofundando a compreensão do processo de urbanização de Blumenau, o 

desenvolvimento deu-se entre o rio e montanha. Inicialmente, de forma linear, 

acompanhando os fundos de vale e posteriormente subindo as encostas, que devido 

a sua formação geológica apresentam grandes riscos quando ocupados de forma 

inadequada. Outro fator que condicionou a ocupação mais recente do espaço foi a 

indústria. A produção, na região, nasceu da transformação do excedente em produtos 

artesanais e evoluiu paulatinamente para produção industrializada. O perfil dos 

primeiros colonos, em sua maioria artesões domésticos, que tiveram que abandonar 

a Alemanha, pela rápida transformação da economia e sociedade, provocada pela 

crescente concorrência e o forte desenvolvimento industrial, além das guerras resultou 

em uma vocação industrial característica da região..  

A indústria configurou a formação do território ao receber o privilégio de 

escolher o local para se estabelecer. POLICARPO (2016) diz que:  

Analisando a história de Blumenau e os modos de configuração do território 
– que de modo intenso ainda influencia os conflitos atuais enfrentados pelo 
planejamento urbano no lugar – está o papel da indústria e mais, 
especificamente, dos agentes proprietários dos meios de produção, que 
puderam historicamente escolher os locais mais adequados para a instalação 
das plantas industriais (POLICARPO, 2016, p.33). 

 

A história da produção de Blumenau, a levou no final do século XX, a se tornar 

em um dos maiores polos da indústria têxtil do Brasil, além de importante centro de 

turismo (SIEBERT, 1999). 
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A EVOLUÇÃO DA CIDADE E AS TRANSFORMAÇÕES LEGISLATIVAS 

 

Nos primeiros anos, a colônia se manteve a encargo do seu fundador, Herman 

Bruno Otto Blumenau. Na sequência, em 1880, foi elevada à categoria de município, 

por meio da lei nº 860, de 04 de fevereiro do mesmo ano. De fato, o município só pode 

ser instalado três anos mais tarde em 1883, devido às fortes chuvas, que resultaram 

no transbordamento das águas e os grandes danos causados na região em 1880. Em 

1928, Blumenau passa à categoria de cidade, e na década de 1930 começaram 

diversos desmembramentos do território municipal, criando municípios como: Rio do 

Sul (1930), assim como Gaspar, Indaial, Timbó e Ibirama (1934), compondo hoje a 

rede urbana do Vale do Itajaí. 

O primeiro Código de Posturas de Blumenau foi aprovado pela Assembleia 

Legislativa de Santa Catarina em 1883, logo após ser criado o município em 1880. 

Este código se manteve em rigor até 1905, no contexto de uma sociedade 

eminentemente rural. As características rurais deste código são evidentes em 

proibições versando sobre: assustar animais de montaria, ou manter gado solto na 

rua. Mas ao mesmo tempo algumas exigências urbanas já apareciam como a 

obrigatoriedade de construir ruas com no mínimo doze metros de largura e coberturas 

feitas por telhas, além das calcadas de 1,80m; mostrando a intenção de apresentar 

Blumenau, como uma cidade estabelecida (SIEBERT, 1999).  

No Código de Posturas, de 1905 houve simplificação das normas. Mantiveram-

se as questões sobre higiene, ordem, segurança, mas acrescentou-se maiores 

detalhes nas normas construtivas. Mais tarde, em 1923 o Conselho Municipal aprovou 

um novo Código de Posturas, que previu o avanço da urbanização e a presença do 

veículo a motor, limitando a velocidade em 20 km por hora dentro da cidade. Este 

código foi também de cunho sanitarista, mas apresentava questões diferentes dos 

anteriores, pois colocava as primeiras preocupações com padrões de ocupação do 

solo. Desta forma, ele limitava a altura dos edifícios, a largura das ruas e exigia um 

espaço livre de 30m2 de área livre nos terrenos (SIEBERT, 1999). 

De grande relevância o código de postura de 1923 colocou referências 

importantes e tecnicamente corretas ao meio ambiente. O Código de Postura 1923 – 

art. 188 determina que nos morros que constituíssem divisores de água só seria 
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permitido o desmatamento até uma distância de cinquenta metros, contados dos 

respectivos cimos (Código de Posturas 1923 apud SIEBERT, 1999). 

Pouco tempo mais tarde também o estado de Santa Catarina passou a interferir 

de forma mais intensa nas decisões do espaço urbano. Para tanto, em 1939 foi 

estabelecido o Código de Construções, a partir do decreto 45/39, que definiu as zonas 

rurais e urbanas do município.  

É importante ressaltar que o Brasil, a partir de 1968, com determinações do 

Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU) passou a exigir Planos 

Diretores para cidades brasileiras. Nessa metodologia, para o desenvolvimento do 

urbanismo era traçado um plano para o desenvolvimento da cidade que detalha os 

principais elementos de circulação, uso e ocupação do solo e equipamentos técnicos 

e sociais.  O Plano Diretor Municipal (PDM) representa um mecanismo legal que visa 

orientar os caminhos e a forma de ocupação do solo, exigindo das cidades a 

elaboração do plano para um avanço ordenado da urbanização. Acompanhando esse 

processo, Blumenau tem seu primeiro Plano Diretor Municipal (PDM), aprovado pela 

câmara dos vereadores em 1977, com revisões feitas após as catastróficas enchentes 

nos anos 1983 e 1984. Nessa época também foram elaboradas novas estratégias para 

enfrentar as enchentes do rio Itajaí-Açu.   

Dessa maneira, a Lei 2422 – 77 do PDM de Blumenau instituiu o código de 

zoneamento uso do solo na cidade, que teve como um dos seus principais objetivos 

orientar a expansão da cidade, conforme diferentes zonas urbanas e rurais, onde se, 

se destaca o artigo 22 que ordena as cotas de ocupação, prevendo possíveis 

enchentes, como expressa: 

Art. 22 Para os fins desta lei ficam estabelecidos, para a área urbana de 
Blumenau, três diferentes intervalos de cotas para ocupação por edificações, 
a saber: I - Abaixo da cota 10 (dez): apenas para equipamento de recreação 
ou cultural a céu aberto, ou para dependências desse equipamento (SANTA 
CATARINA - Lei 2242/1977). 

 

Infelizmente, é possível dizer que o diagnóstico para fundamentação da lei foi 

errôneo, pois a cota estabelecida era insuficiente. Em decorrência, nos anos 

seguintes, em 1983 e 1984, as enchentes ultrapassaram a cota dos 15 metros, 

repetindo assim as ocorridas nas tragédias de 1911 e 1957. Assim, o PDM de 1977 é 

equivocado em seus princípios, pois o planejamento foi realizado por uma equipe 

externa, de uma forma tecnocrata, com pouca atuação da prefeitura local e restrita 

participação da sociedade. A indignação na época pode ser avaliada por: 
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Grande parte dos danos causados pelas enchentes de 1983 e 1984 poderiam 
ter sido evitados se a população estivesse preparada [...] A população estava 
acostumada a vivenciar pequenas enchentes e isso fez com que não se 
acreditasse que ocorreria uma grande enchente, considerando que a última 
de grandes proporções tinha ocorrido em 1911. (POLICARPO, 2016, p. 92). 

 

O desenvolvimento dos principais eventos ao urbanismo, desenho urbano e 

meio ambiente ocorridos em Blumenau desde a fundação em 1850 até hoje estão 

sintetizados na linha do tempo abaixo desenvolvidas pelos autores. 
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Linha do Tempo 1 – Linha do Tempo da cidade de Blumenau.  

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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Felizmente, diversos dos problemas do PDM de 1977 foram corrigidos nas 

revisões do Plano Diretor Municipal de 1989. Segundo FRANK (1995), as discussões 

sobre medidas de prevenção, mitigação e soluções para os problemas relacionados 

às enchentes, somente vieram a público nos meses e anos que sucederam as cheias 

de 1911, 1927, 1957, 1983, 1984 e de 2008.  

As enchentes que porventura ocorrem pouco tempo depois destas ditas 
“grandes” ajudam a manter acesa por mais tempo a mobilização. Percebe-se, 
a cada período pós-enchente, maior aprofundamento na discussão de 
alternativas de defesa (FRANK, 1995, p 15). 

 

Neste raciocínio, só após o trágico acontecimento no natal de 2011 no estado 

do Rio de Janeiro (RJ) é que levou ao Congresso Nacional a elaborar a Lei 12.608, 

que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC). Esta lei descreve 

em seu vigésimo artigo, que é dever da União, dos estados e do Distrito Federal, além 

dos Municípios a adoção de medidas de prevenção e mitigação dos desastres 

naturais. A PNPDEC também integra as políticas de ordenamento e territorial 

buscando a redução dos riscos e desenvolvimento sustentável, além do apoio, auxílios 

e recuperação pós impacto.  A nova lei incorporou um grande avanço na gestão de 

desastres, uma vez que a lei anterior (Lei 12.340/2010) era focada nas ações de 

reconstrução após os eventos, deixando fraca a prevenção dos acidentes. 

 

 

VUNERABILIDADE, PLANOS, DESENHO URBANO E AÇÕES EFETIVAS 

EM BLUMENAU.  

 

Para melhor compreender as políticas de prevenção e mitigação contra os 

eventos naturais da cidade de Blumenau, é necessário entender a conexão dos 

impactos naturais com o desenvolvimento do desenho urbano, gerando 

vulnerabilidade.   

 As variações climáticas da natureza como secas, enchentes, fortes ventos e 

até os escorregamentos de terra sempre estiveram presentes, ocorrendo com mais 

ou menos frequência em determinadas localizações mais vulneráveis. Porath (2004) 

afirma que as transformações do meio natural no ambiente urbano, sempre resultaram 

em alterações ambientais, mas compete aos profissionais arquitetos, engenheiros e 
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gestores, propostas de adequação no processo de urbanização as características 

ambientais, reduzindo de certa forma a vulnerabilidade.  

A ocorrência de desastres pode ou não resultar numa catástrofe. A 

porcentagem de risco é menor quando ocorrem em regiões isoladas, sem a presença 

do homem. Assim os eventos naturais tornam-se emergenciais quando relacionados 

a ocupação do território, quando ameaças assumem o potencial de se transformar em 

desastres. O tamanho do desastre natural é relacionado a vulnerabilidade da 

sociedade local. (HEWWIT; BURTON, 1971). 

Em evento realizado pela ONU, na cidade japonesa de Hyogo em 2005, foram 

elaboradas propostas para redução de risco em diversas situações, propondo-se 

soluções até 2015. No Marco de ação de Hyogo 2005-2015, a vulnerabilidade foi 

definida como:  

Condições determinadas por fatores ou processos físicos, sociais, 
econômicos e ambientais que aumentam a suscetibilidade de uma 
comunidade ao impacto de riscos [...] (ONU, 2015. p 4). 

 

Em novo encontro, também no Japão, na cidade de Sendai, um novo marco foi 

assinado. O Marco de ação de Sendai 2015-2030 apresentou novos planos de ação 

pós- impactos. Neste evento, perigo foi conceituado como: 

Perigo é definido como sendo um [...] fenômeno ou atividade humana 
potencialmente prejudicial que pode causar perda de vidas humanas ou 
ferimentos, danos a propriedade, ruptura social e econômica ou degradação 
ambiental. Os perigos podem representar ameaças futuras e podem ter 
diferentes origens: naturais ou induzidas por processos humanos (ONU, 
2015. p 3). 

 

Assim, nesta conceituação da ONU, 2015 o perigo e a vulnerabilidade estão 

ligados ao lugar, ao território ocupado, à cidade, à ação antrópica e ao tempo.  Estes 

conceitos podem ser estendidos, na medida que as intervenções do homem devem 

ser relacionadas a processos gerais, que atuam em escalas de grande amplitude, não 

somente à escala local, devendo assim também ser analisados em escala regional, 

nacional e global (POLICARPO, 2016). 

Os grandes desastres naturais podem ser minorados ou mesmo evitados com 

a correta avaliação de vulnerabilidade. Uma melhor gestão só poderá ocorrer com o 

correto mapeamento e avaliação das áreas de risco. Através de estudos geotécnicos 

é possível produzir mapas de suscetibilidade e assim junto com a gestão pública, 

nortear a urbanização (MARCELINO, 2008). 
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Como constatado anteriormente, as discussões sobre a resolução dos 

problemas relacionados as águas, geralmente só vem à tona após as inundações 

interromperem o cotidiano urbano. É impressionante como artigos publicados em 

jornais da década de 1910, no Blumenaer Zeitung, mostram a preocupação local em 

Blumenau em construir muros de arrimo para retardar o volume das águas que 

chegavam à cidade. Na mesma edição, o jornal avalia de forma precisa que esse 

modelo de construção não solucionaria o enfrentamento das águas, e apenas adiaria 

a execução de uma proposta definitiva e eficaz. O debate é recorrente, pois como 

escreve Frank 85 anos depois: 

Assim, entendem alguns que se deva construir um paredão pela margem 
direita do rio reforçando toda a ribanceira... Este modo de encarar o problema 
ressente-se do vício de adiar-lhe a solução definitiva para ater-se a 
providência de ordem secundária, pois com a construção deste molhe de 
pedra, não se teria outro resultado senão o de garantir as margens do rio 
contra desbarrancamentos, nunca, porém, o de evitar enchentes (FRANK, 
1999, p 1). 

 

Ainda neste capitulo é retomada a ideia de uma abertura no canal extravasor, 

evitando a rápida elevação das águas na cidade, conceito que só mais tarde viria a 

ser apresentada pelo engenheiro Adolf Odebrecht, que propôs além disto uma nova 

localidade para a cidade, em regiões mais altas (FRANK, 1995). 

O muro de contenção sugerido em 1911 foi construído décadas mais tarde, 

depois das novas enchentes, em 1927 e 1953, como resultado das solicitações da 

população e da prefeitura de Blumenau. Assim o 15° Distrito do Departamento de 

Portos, Rios e Canais, de Florianópolis, acatou os pedidos e a obra foi concluída nos 

anos 1960, dando origem a Avenida Beira Rio. Desta forma, o muro de arrimo apenas 

evita os escorregamentos de terra das margens do Rio Itajaí-Açu no espaço urbano e 

a construção do mesmo viabilizou a existência da Avenida Beira Rio, mas o problema 

das enchentes continua. (FRANK, 1995). 

A arrecadação de verba para ações efetivas sempre acompanhou as 

discussões sobre as enchentes. Uma das propostas foi a do engenheiro alemão Otto 

Rohkohl, que em 1929 sugeriu a criação de uma sociedade anônima, a “S.A Contra 

Enchente”, para arrecadação de fundos para a continuidade nos projetos de mitigação 

contra as enchentes. Rohkohl também propôs a construção de barragens ao longo de 

todo município, observando o problema de outra escala, e não só de forma local e 

urbana. 
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Por outro lado, o engenheiro Adolf Odebrecht, em 1930, acreditava que a 

aceleração e o encurtamento do rio através de diversos canais extravasores, até sua 

foz seriam a melhor solução para o problema das enchentes. Odebrecht ainda orienta, 

que em caso da não realização das propostas, deveria ser proibida a construção nas 

áreas baixas. Esta proposta só veio a ser encaminhada mais de meio século, após as 

enchentes de 1983 e 1984, na revisão do plano diretor de 1977 (Figura 35). 
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Figura  35 Proposta do Engenheiro Adolf Odebrecht para canais a serem abertos no rio Itajahy, 
superando os recortes dos meandros, permitindo a aceleração do escoamento da água. Relevante são 
os cursos ou transbordamentos abertos pelo próprio rio na enchente de 1911. O desenho original foi 
editado no jornal Der Urwaldsbote na edição 12 de 15 de agosto 1930 com legenda mais recente de 
Cassio Eskelsen e comentários de Rolf Oldebrecht.  

 

FONTE: Acervo Histórico José Ferreira da Silva. Blumenau, 2019 
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As ações efetivas de controle e gestão de enchentes nas cidades do Vale do 

Itajaí passaram a contar com bases meteorológicas apenas nos anos de 1940, através 

da ação junto a Telecomunicações de Santa Catarina (TELESC) e a Centrais Elétricas 

de Santa Catarina (CELESC). Estas empresas ligadas a energia elétrica e telefonia, 

no trecho de Blumenau a Itajaí, utilizavam as laterais do leito do rio para distribuir a 

rede de fios, exigindo uma devida fiscalização das cotas de enchente. Em 1984 o 

DNAEE (Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica) instalou um novo 

sistema de alerta e controle, em que a gestão passou a ser institucionalizada (FRANK, 

1995). 

 É importante destacar que a lei de águas (lei 9.433/1997) que promulga a 

Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) é posterior. Anteriormente só vigorava 

o código de águas de 1934, muito avançada, pois dava ao poder público o controle e 

as formas de incentivar o aproveitamento das águas para uso industrial e outros, com 

controle supervisionado pelo Ministério da Agricultura, porém, infelizmente pouco 

aplicada. . Só a partir da Lei de águas de 1997, houve o reconhecimento e a 

necessidade de proteger as águas dentro da estrutura ambiental, numa gestão que se 

preocupasse em integrar os recursos hídricos ao meio ambiente, para garantir o 

desenvolvimento sustentável e a manutenção do ecossistema.  

A participação civil institucionalizada, tão importante, só apareceu 1969 com a 

fundação da Associação de Imprensa e Rádio do Vale do Itajaí (AIRVI), por parte dos 

radialistas que tinham como interesse comum, como a construção das barragens no 

alto vale do Itajaí. 

Em 1957 o então presidente da república, Juscelino Kubitschek assinou um 

decreto incentivando a economia na bacia hidrográfica do vale do Itajaí.  

As cheias de 1961 foram determinantes para novas providências. João Goulart, 

presidente da república, e Juares Távora, Ministro da Viação e Obras Públicas 

determinaram que se construíssem barragens nos braços que formam o rio Itajaí-Açu. 

A Barragem Oeste foi concluída em 1973. Em 1975 terminou a Barragem Sul.  As 

obras da Barragem Norte iniciadas em 1976 e só foram concluídas em 1992. Durante 

a construção da Barragem Norte aconteceu duas enchentes consecutivas em 1983 e 

1984, que ultrapassaram a cota dos 15 metros. Absurdamente, o Departamento 

Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), responsável pela obra, não considerou a 

cota máxima da cheia de 1911, que atingiu a cota dos 16,90m. Nos cálculos de retorno 
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das cheias, para calcular a altura das barragens no vale do Itajaí, considerou apenas 

as enchentes ocorridas após 1911. Para o DNOS, com a conclusão das obras as 

enchentes na cidade de Blumenau, não se ultrapassaria mais a cota dos nove metros. 

Infelizmente, os trágicos acontecimentos de 1983 e 1984 e os relatórios da JICA 

provaram o contrário (FRANK, 1995). 

Após a catastrófica cheia de 1983, foi preciso tomar decisões que 

representassem continuidade nas ações para o combate aos desastres naturais, 

devido à pré-disponibilidade da região.  

Figura  36 Centro da cidade de Blumenau durante a cheia de 1984 

                                             

      FONTE: Acervo Histórico José Ferreira da Silva. Blumenau, 2019 
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Figura  37 – Campos do FURB, em Blumenau alagados pela enchente de 1983. 

 

FONTE: Acervo Histórico José Ferreira da Silva. Blumenau, 2019 

 

Em Blumenau, a Defesa Civil teve grande importância a partir do final da 

década de 1980, em conjunto da Coordenação Estadual de Defesa Civil (CEDEC). No 

ano de 1984, o Deputado Moacir Bértoli aprovou a lei 6.502/1984, que dava o potencial 

de transformar o estado catarinense em um dos estados mais preparados para 

enfrentar eventuais catástrofes, mas novamente somente parte das propostas teve 

êxito.  

A situação grave que passava Blumenau e a região levou também ao 

envolvimento do governo federal para enfrentar a crise. Assim, no sentido de superar 

a ineficácia dos sucessivos planos contra as enchentes e as repetidas cheias, o DNOS 

em parceria com a corporação japonesa Japan International Corporation Agency 

(JICA) elaborou uma proposta abrangendo toda a Bacia do Itajaí, o The Itajaí River 

Basin Flood Control Project. A primeira visita dos japoneses a Santa Catarina foi em 

1984. Durante nos anos de 1986 a 1990 foi realizado um contrato entre o Governo do 

Estado de Santa Catarina e o Japão para o projeto de controle contra as enchentes. 
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Infelizmente, por falta de garantia de pagamento da parte brasileira não houve 

continuidade do acordo (NIPPON KOEI CO LTD, 2011). 

Novamente, somente após a catástrofe de 2008, o estado catarinense 

demonstrou outra vez a intenção de implementar o plano integrado com o governo 

japonês.  Em 2008 foi criado um Grupo Técnico Científico (GTC) que elaborou o Plano 

Integrado de Prevenção e Mitigação de Riscos de Desastres Naturais na Bacia do Rio 

Itajaí.  Nesta nova parceria, o plano de 1988 foi revisado e atualizado de maneira mais 

abrangente. De acordo com o relatório produzido pela JICA, existem cinco barragens, 

duas para produção de energia (rio Bonito e rio Pinhal), as quais não tem a capacidade 

de contenção, além de outras três barragens para contenção de água, construídas 

nas cabeceiras dos rios.  

 

Figure 1 Localização das barragens. FONTE: Jornal de Santa Catarina Ilustracoes. 
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Além desta citada, existem também obras de proteção da calha na margem 

direita do Rio Itajaí-Açú localizadas na zona urbana de Blumenau (Av. Beira Rio) e 

outras pequenas obras de proteção das calhas nas margens dos ribeirões. Pelo 

relatório não foram observadas outras obras de proteção ou contenção das enchentes 

que melhorassem a capacidade de escoamento do rio, tais como diques e 

alargamento do leito dos rios. Como é apresentado da figura a seguir. 

 

Figura  38 Plano diretor para contenção das enchentes na região de Blumenau 

 

FONTE: NIPPON KOEI CO LTD, 2011 

 

As demarcações nos círculos pretos apresentam cuidados especiais, e foram 

apontados pela JICA, pequenas barragens e estacoes de controle para ter-se um 

maior controle no nível da água, assim como retardar a chegada da água a sua foz 

no porto de Itajaí, minimizando desta forma uma possível nova catástrofe. A imagem 

39, apresenta o mapa da JICA em maior escala.  
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Figura  39 Mapa de contenção da JICA :  

 

FONTE NIPPON KOEI CO LTD, 2011 JICA 

 

Nos últimos anos, com o aumento da recorrência dos acidentes naturais, 

principalmente depois do último ocorrido na região serrana do Rio de Janeiro em 2011, 

o governo federal busca políticas nacionais de mitigação e combate aos desastres 

naturais. Em 2013, em parceria com a JICA, foi criado o programa Gestão Integrada 

de Risco de Desastres Naturais (GIDES) visando reduzir os riscos de desastres 

geológicos através de medidas preventivas não estruturais, através da melhoria dos 

sistemas de avaliação e mapeamento de riscos, previsão e alerta, orientando também 

o planejamento urbano. Também, o Ministério das Cidades, junto a GIDES, em 

parceria com a JICA produziu um manual para redução de riscos aplicados à evolução 

urbana.  

No caso de Blumenau, o relatório entregue pela JICA em 2011 mostrou que 

algumas das soluções para redução do risco de enchentes eram: aumentar a 

capacidade de contenção das barragens nas cabeceiras do rio, além de outras 
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reformas estruturais e não estruturais. O relatório constata que a expansão urbana 

ocorreu preponderantemente nas planícies de inundação, ocasionando o aumento da 

reincidência das cheias e a diminuição da capacidade de escoamento nos leitos dos 

rios. Além disto, as áreas de encostas foram utilizadas como áreas de pastagem, 

provocando o aumento do pico de descarga das enxurradas, acentuando o número 

de acidentes ligados a sedimentação e escorregamentos de terra. Assim, foram 

levantadas diversas medidas estruturais que em grande parte foram baseadas em 

melhorias na infraestrutura existente, considerando um período de retorno de 60 anos 

para as enchentes de 2008, que atingiram níveis de 15 metros.  

Dentre as medidas estruturais propostas pela JICA se enquadram então 

mudanças de operação nas barragens de Rio Bonito e Pinhal, pertencentes a 

CELESC, e de uso exclusivo para geração de energia, permitindo maior contenção de 

água nas épocas de chuva. Próximo a foz do rio Itajaí-Açu nas cidades de Navegantes 

e Itajaí, onde se localizam o aeroporto e porto internacional foi proposta a construção 

de canal extravasor.  Foi enfatizada a elevação das barragens Oeste e Sul nas 

cabeceiras do rio, as quais nas enchentes anteriores tiveram o transbordamento de 

seus vertedouros. Na barragem Norte, no projeto de 1992, as águas nunca deveriam 

ultrapassar o vertedouro.  (NIPPON KOEI CO LTD. 2011). Dentre as medidas não 

estruturais, a principal delas é o fortalecimento e a renovação dos sistemas de 

informação e sistemas de alertas para enchentes vigentes (NIPPON KOEI CO LTD, 

2011).  

Além dos relatórios da JICA, apresentados anteriormente, outros estudos 

apresentaram ideias de planos integrados na gestão da bacia do Itajaí-Açu, em gestão 

desde 1997, quando foi promulgada a - Política Nacional de Recursos Hídricos 

(PNDRH).  

Por fim, vale destacar que os desastres naturais recaem no contexto das 

interferências e omissões no ambiente natural.  Quando o assunto são os desastres 

naturais, é preciso entender os diversos fatores que abrangem a causa destes 

eventos, principalmente as ações antrópicas, ou seja atos ou abstenções do homem 

no território. Elas nos levam a entender, além do processo histórico da ocupação, a 

“luta” contra a natureza, e como é possível preparar-se para enfrentar as situações 

pré e pós catástrofes (POLICARPO, 2016). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A preocupação com o meio ambiente sempre foi foco das grandes mentes da 

humanidade. A invenção do meio para o desenvolvimento foi sendo alterada com o 

passar do tempo, e a melhor ideia esbarrava em várias limitações tanto filosóficas 

quanto práticas e, muitas vezes, em objetivos e interesses particulares. Pensar de 

forma ampla e envolvendo gerações e diferentes contextos sempre foi um desafio.  

A ciência, por mais que evolua junto com a tecnologia tem vários contraditórios, 

pois está condicionada às necessidades e as carências que sempre prevaleciam e 

ainda prevalecem. O crescimento e o uso do espaço e ambiente de forma 

desordenada, se fazem em velocidade surpreendente. Com isso também, surgem os 

problemas, os danos.  

Infelizmente, o foco e atenção sobre estas questões são despertados 

tardiamente, atuando recorrentemente como reação e não prevenção. Assim um plano 

para o uso correto exige que antes se lide com as correções de danos, que  consomem 

voluptamente os recursos que deveriam  prioritariamente ser destinados ao 

planejamento.  

A história da evolução das urbes  demonstra isso. As múltiplas reuniões globais 

que se fizeram e que ocorrem, relatadas nesta dissertação, para abordar a temática 

do meio ambiente, não conseguem chegar a um consenso, pois os interesses 

particulares de cada território se contradizem e as medidas necessárias não se 

estabelecem.  

Percebe-se, contudo, que a preocupação é crescente e envolve cada vez mais 

participantes, principalmente as novas gerações. A última reunião realizada na 

Espanha, terminada há dias, é um grande exemplo. Apesar do grande boicote, não 

passou despercebida. Se torna cada vez mais evidente que é necessário planejar, 

uma vez que os estudos demonstram que os problemas ou já estão determinados, ou 

podem em geral ser extrapolados pela ciência socio-ambiental.  

Pode parecer drástico, mas todos os dados apontam para a necessidade  de 

uma ampla reformulação do modo como a sociedade se relaciona com o meio 

ambiente. A questão inicial deste trabalho demonstra isso, usando o exemplo da 

cidade de Blumenau. Uma área que que vive o ciclo de crescimento, as intempéries 

causando danos, o povo reconstruido de forma brilhante, ideias para evitar os danos 



 

104 
 

surgindo, mas o passo para a realização das mesmas sendo, proporcionalmente, 

lento. 

A história do município de Blumenau e do Vale do Itajaí está ligada ao constante 

desafio da elevação das águas. Seus mais de 160 anos de ocupação foram marcados 

por diversas catástrofes e a omissão e descontinuidade nos projetos de prevenção e 

preparo para as situações prévias ao impacto do desastre. De Acordo com a Defesa 

Civil de Blumenau (2011) a cidade registrou uma frequência superior a duas 

enchentes por ano e durante sua história Blumenau foi se adaptando, revisando suas 

leis, fugindo da problemática das águas. 

A descontinuidade das gestões tem seu fulcro na política e na questão 

financeira, somadas ao despreparo para enfrentar situações de emergência.  

Ainda sobre a questão da gestão econômica dos projetos, já se observa na 

proposta de Rohkohl (1929) uma nova abordagem para a obtenção de recursos, 

gerados de forma local e autônoma. Segundo Mateddi (1999), a proposta de captação 

se baseava na obtenção de recursos através de doações locais feitas para a S.A 

Conta Enchente. De acordo com Rohkohl (ca.1929), seria muito difícil submeter 

programas de gestão contra as enchentes de grande escala com a disponibilidade de 

recursos públicos, devido às frequentes interrupções dos projetos. Já o engenheiro 

Odebrecht propunha na década de 1930 a externalização dos custos, envolvendo 

mais de uma esfera política, pois segundo o mesmo, os custos para implantar suas 

ideias transcendiam a disponibilidade local.   

A falta de continuidade de gestões políticas é um fator negativo, recorrente no 

Brasil. Especificamente, diversas situações de descontinuidades e interrupções são 

descritas ao longo da história do Vale do Itajaí. Para tanto, se destacam as críticas 

das professoras Baite Frank e Claudia Siebert, ambas com pesquisas focadas no 

espaço urbano e na gestão das enchentes de Blumenau.  

Ao longo dos mais de 160 anos decorridos da chegada dos imigrantes alemães, 

o que se sobressai na história de Blumenau é o grande número de interrupções nos 

projetos de prevenção e mitigação de enchentes, a falta da participação popular e de 

articulação de políticas locais, regionais e nacionais. É necessário superar estas 

deficiências, para trabalhar junto e obter êxito no desenvolvimento destas propostas. 

No Brasil, o número de ocorrências de desastres ambientais é cada vez maior. 

Nos últimos anos destacam-se os ocorridos nos estados de Santa Catarina, Rio de 
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Janeiro e Minas Gerais, tragédias de grande escala que se tornaram notícias no 

mundo, pelo tamanho da catástrofe, o número de famílias atingidas, ocasionando 

perdas de vida, milhares de desabrigados e vultosos prejuízos.  

Segundo Marcelino (2008) é preciso identificar, entender e avaliar os riscos 

como base essencial para se dar início a uma boa gestão contra eventos que possam 

ocorrer devido às causas naturais. Policarpo (2016) segue a mesma linha de 

pensamento ao afirmar que ao se pensar na urbanização não se pode considerar o 

planejamento urbano, sem o manejo ambiental. 

A organograma a seguir, reúne pontos relevantes para elaboração de ideias, 

ações leis, a serem tomadas, visando reduzir os riscos de desastre.  

 

FONTE: Elaborado pelo Autor 

 

Somada a isso, é preciso considerar a importância de política bem aplicada, 

que junto à interdisciplinaridade visa à melhora e o bom planejamento integrando o 

homem e natureza, na busca pelo desenvolvimento sustentável. 

É importante pensar que a soma dos diferentes sistemas, o território construído 

e terreno pré-existente resultam na composição de um único espaço que pode ou não 

sofrer as consequências de atos humanos.  

Como observado, não é possível escapar dos acidentes naturais, eles estão 

presentes e por mais que a tecnologia melhore eles irão continuar a ocorrer, as 

Rios e Meio 

Ambiente 
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políticas públicas e a defesa civil devem lutar para a contínua redução dos riscos que 

a população enfrenta. 

É necessário ressaltar que é dever do Estado conscientizar a população que 

habita as áreas de risco, através da defesa civil e órgãos capacitados, pois é de grande 

importância a participação da sociedade na prevenção de acidentes. A correta gestão 

de risco reduz o potencial dos eventos e ameniza desastres. A principal questão em 

relação aos desafios é que a constante luta no planejamento e no manejo ambiental 

é não devem ser resumidos a relação da visão espacial e temporal de um território. O 

desafio envolve também enfrentar as questões sociais e ambientais. Assim, para que 

o projeto funcione é necessária uma enorme gama de conhecimento, passando pelos 

recursos hídricos, abastecimento de água, circulação na cidade, os meios de 

transporte, desenho urbano, a biodiversidade e as relações socio culturais. 
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