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RESUMO
Esse artigo pretende refletir sobre o atual cenário de vulnerabilidades, articulações, demandas
e projetos relacionados ao manejo de águas pluviais nas cidades brasileiras, tecendo um
paralelo com a história da ‘cidade esponja’ idealizada e posta em prática na China a partir do
trabalho do paisagista Kongjian Yu. O objetivo é ir buscar nas experiências chinesas o
entendimento sobre como uma cidade consegue construir resiliência frente à
imprevisibilidade hidrológica, e a partir daí refletir um pouco sobre o panorama brasileiro,
uma vez que está posta a vulnerabilidade urgente e cada vez mais emergente de diversas
localidades brasileiras quando confrontadas com chuvas excessivas e/ou secas graves. Temos
aqui um caminho metodológico baseado numa perspectiva antropológica, histórica e política
sobre a paisagem. A dimensão social é a que se privilegia, e o nosso objetivo é a construção
de uma visão panorâmica que transita entre um enfoque global e um enfoque local,
compreendendo que enfrentamos globalmente um colapso ecológico, mas que as
desigualdades levam a um cenário ainda mais devastador nas cidades do sul global.
Mostramos, ao longo dessa pesquisa, a história de um país (China) que aprende com seus
desastres e investe em tecnologias comprovadamente eficientes para a mitigação de desastres
relacionados à água, tecnologias essas de uma herança cultural milenar. Em relação ao Brasil,
fica bem claro que ainda temos muitos desafios a superar para que práticas de cidade esponja
se estabeleçam nas esferas públicas e possam trazer resiliência ecológica e social às nossas
cidades.

ABSTRACT
This article intends to reflect on the current scenario of vulnerabilities, articulations, demands
and projects related to the management of rainwater in Brazilian cities, weaving a parallel
with the history of the 'sponge city' idealized and put into practice in China by the landscape
designer Kongjian Yu. The goal is to seek in Chinese experiences the understanding of how a
city manages to build resilience in the face of hydrological unpredictability, and from there,
reflect a little on the Brazilian panorama, since the urgent and increasingly emerging
vulnerability of several Brazilian locations when faced with excessive rainfall and/or severe
droughts is posed. Here we have a methodological path based on an anthropological,
historical and political perspective on the landscape. The social dimension is the one that is
privileged here, and our goal is to build a panoramic view that moves between a global and a
local approach, understanding that we are facing an ecological collapse globally, but that
inequalities lead to an even more devastating scenario in the cities of the global south. We
show, throughout this research, the history of a country (China) that learns from its disasters
and invests in proven efficient technologies for the mitigation of water-related disasters,
technologies that have an ancient cultural heritage. In relation to Brazil, it is very clear that
we still have many challenges to overcome so that sponge city practices can be established in
public spheres and so can bring ecological and social resilience to our cities.
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BUSCANDO INSPIRAÇÃO E CABIMENTO

Precisamos, inicialmente, esboçar o que justifica esse artigo, essa associação

inter-continental Brasil-China, que poderia parecer ser de fertilidade pouco provável. A partir

da observação do notável trabalho do paisagista chinês Kongjian Yu com suas cidades

esponjas, e na busca por respostas cabíveis no contexto brasileiro, o que notamos foi uma

potência muito grande advinda da cosmovisão contida no seu exercício de paisagismo, que

conecta demandas e discursos contemporâneos, como o da sustentabilidade das cidades, a

sabedorias ancestrais de armazenamento de água, de manutenção de áreas alagáveis, de

cultivo, de conexão com a natureza.3

No universo das soluções verdes nas cidades, Kongjian Yu é uma das maiores

referências vivas, contemporâneas e em constante atuação e atualização. Yu cunhou o termo

“cidade esponja” a partir de suas pesquisas sobre sistemas chineses ancestrais de drenagem e

tecnologias contemporâneas no campo das soluções baseadas na natureza.  Ele lidera um dos

maiores escritórios de arquitetura paisagística do mundo (Turenscape), é professor e reitor da

universidade de Pequim (onde fundou a Escola de Arquitetura e Paisagem) e escreveu os

livros  “Letters to the Leaders of China: Kongjian Yu and the future of the Chinese City”

(2003), “Constructed Wetlands and Sustainable Development” (2016), e “Ideal Landscapes

and the Deep Meaning of Feng Chui: Patterns of Biological and Cultural Genes” (2021).

Mais do que isso, ele entende o papel político do arquiteto paisagista, e age na esfera

pública (inclusive governamental) em defesa do restabelecimento dos ecossistemas naturais

no meio urbano, que são ao mesmo tempo espaços livres, lugares de encontro/ exercício da

vida comunitária e infraestruturas de drenagem. O posicionamento de Kongjian é sempre

convicto e conectado aos desejos da natureza. ”Drainage is separated from the water supply;

flood control is separated from drought resistance”, ele escreveu em tom de crítica em um

artigo apresentado em Harvard em 20164 (Gies, 2021). Essa pequena citação revela o que

mais temos a aprender com Kongjian e com a filosofia chinesa de manejo de água: a noção

4 “A drenagem é separada do abastecimento de água; o controle de enchentes é separado das estratégias de enfrentamento da seca” (tradução
livre dos autores).

3 Em 2016, foi a Pequim um dos pesquisadores envolvidos neste artigo, Newton Becker, entrevistar Kongjian e “pedir ajuda” para o
desenvolvimento de um projeto de manejo de água em SP. Na entrevista, Kongjian esboça sua filosofia de desenho integrado aos processos
naturais e fala um pouco sobre as cidades do futuro, que deverão ser povoadas de natureza.



de integração entre processos e entre tecnologias e natureza que deve caracterizar as nossas

soluções para as questões urbanas.

Visionário, atualmente Kongjian tem trabalhado em um master plan para a China

inteira. Ao mesmo tempo em que as cidades chinesas crescem e a natureza é mais

profundamente ferida, o paisagista trabalha para identificar onde as intervenções são mais

estratégicas, geram mais impacto (Gies, 2021).

O Turenscape conquistou um lugar importante no cenário do paisagismo mundial. É

um grande escritório, com 640 projetos realizados em 250 cidades chinesas e em mais 10

outros países. Com a implementação massiva de tecnologias ligadas à “cidade esponja” na

China pelo presidente Xi Jinping, processo que tem ocorrido desde 2012, o Turenscape

ganhou também uma grande projeção. Para se ter uma ideia, em 2020, mais de 120 cidades

chinesas já haviam sido contempladas com intervenções visando um modelo de cidade

esponja. O objetivo do governo federal chinês é de que, em 2030, 100 cidades com mais de 1

milhão de habitantes alcancem 70% da sua capacidade de retenção das águas pluviais (Gies,

2021).

Marques et al (2021, p.25) apontam que uma das lacunas identificadas nas definições

de SbN mais difundidas “é a falta de (re)conhecimento de técnicas vernaculares, também

chamadas  ancestrais,  normalmente  empregadas  em  áreas  não  urbanas  de  distintos países

pelas comunidades originais”. Assim, identificando essa lacuna e a necessidade de

perspectivas criativas para lidar com a crise dos sistemas tradicionais de manejo de água nas

cidades brasileiras, optamos por nos debruçar sobre o estudo dessa abordagem emergente em

todo o mundo, a cidade esponja, compreendendo que ela conversa bem com o que

acreditamos ser preciso para transformar as nossas cidades.

ENCHENTES, DESABAMENTOS, SECAS: VULNERABILIDADES

SOCIOAMBIENTAIS NO MUNDO, NO BRASIL E NA CHINA

“(...) os problemas que as cidades do mundo enfrentam apresentam uma escala

quase incompreensível. O mundo dobrará sua taxa de urbanização por volta de

2050. Haverá o dobro de pessoas nas cidades, em comparação a hoje, com

dois bilhões delas vivendo em situações informais. Não há soluções que

possam ser impostas de cima. A mudança terá que vir das ruas e dos cortiços,

dos becos e dos morros, de baixo para cima.” (Rosa, Weiland, 2017, p.11)

.



Em 2022, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), iniciativa

da Organização das Nações Unidas (ONU), elaborou a mais completa investigação até hoje

sobre as mudanças climáticas, suas causas, efeitos e possíveis remediações. Para começar a

expor o cenário em que estamos: alguns efeitos do aquecimento global são simplesmente

“irreversíveis”; mesmo que consigamos atingir a meta do Acordo de Paris de ter 1,5°C como

limite máximo do aumento de temperatura global até 2050, até lá, cerca de 3,6 bilhões de

pessoas se tornarão vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas (EXAME, 2022). Na

próxima década, entre 32 e 132 milhões de pessoas serão colocadas na pobreza extrema; com

a temperatura elevada em 1,5°C, 14% das espécies estarão em risco de extinção e 350

milhões de pessoas a mais enfrentarão escassez de água; com essa temperatura, eventos como

a morte massiva de florestas se tornarão mais prováveis (Levin et al, 2022),.

Além de efeitos mais evidentes das mudanças climáticas, como as secas, os incêndios,

a perda de biodiversidade, o aumento do nível do mar e o calor extremo, o relatório do IPCC

destaca as inundações e a perda de segurança alimentar, e sobretudo ressalta que a

desigualdade e a falta de direitos básicos vão tornar escassa a possibilidade de certas

populações (sul global) se adaptarem às mudanças climáticas. Em nações altamente

vulneráveis, por exemplo, a mortalidade em decorrência de secas, tempestades e inundações

entre 2010 e 2020 foi 15 vezes maior do que em países de baixa vulnerabilidade (Levin et al,

2022).

Sobre o cenário de crise hídrica, que é um dos mais cruéis em termos de distribuição

desigual de recursos, vale explicar que com o aumento da temperatura, a atmosfera retém

mais vapor de água e as chuvas tendem a ser mais intensas (enquanto isso, as áreas secas

ficam mais secas já que as áreas úmidas retêm mais água). Hoje, já mais de 2 bilhões de

pessoas ao redor do mundo vivem com severa insegurança hídrica (Gies, 2021). São

inúmeros os exemplos de como inundações e secas geraram mortes e perdas pelo planeta.

Na China, em 2021 aconteceu em Zhengzhou a maior chuva em 1000 anos no país,

que matou 300 pessoas. Em 2006, o cenário era de 50% das áreas alagáveis do país

suprimidas e 40% das restantes poluídas. Em Pequim, o nível da água durante as inundações

sobe 1 metro a cada ano, enquanto a água das chuvas é toda direcionada para o mar e os

afluentes naturais se encontram secos. 20% da área do país já se desertificou (Yu, 2006, p.14).

No Brasil, registramos em 2021 a maior seca em 91 anos no sudeste e no centro-oeste,

o que gerou racionamento de água em cidades de São Paulo e Mato Grosso do Sul (Valporto,

2021). No fim de 2021, assistimos à devastação causada por chuvas extremas no sul da

Bahia: 24 pessoas morreram, 53,9 mil ficaram desalojadas e 629 mil foram afetadas de



alguma forma pelas enchentes (BBC BRASIL, 2021). Infelizmente, essa é uma entre várias

dessas histórias que nos surgem todos os anos como desafios. A cada ano, mais cidades

alagam e a velha estrutura cinza das engenharias de drenagem se mostra mais ultrapassada e

ineficiente.

Como essas, tragédias incontáveis já marcaram a história de populações ao redor do

globo. Como, então, começar a pensar caminhos possíveis em meio a essas estruturas que

parecem nos reger e limitar? Como agir diante dessa urgência de mudanças?

Segundo a terceira parte do 6º relatório do IPCC, precisamos, enquanto humanidade,

entre outras coisas, transicionar para um modo de vida com energias mais limpas e modos de

locomoção e economia mais racionais, sem tanta pegada de carbono, ou seja, diminuir as

distâncias entre quem faz e quem compra e entre moradia e trabalho; é preciso diminuir o

desmatamento e a pecuária (sobretudo os pastos, que são os maiores responsáveis pelo

aquecimento do planeta), e incentivar a agroecologia, a agrofloresta, os pequenos produtores.

Mais que tudo, é preciso garantir justiça ambiental em todos os territórios.

(GREENPEACE, 2022). Como parece que existem muitos interesses contrários ao

estabelecimento de um Brasil menos desigual (interesses que constituem grandes

monopólios), o que tem se mostrado com o aprofundamento das desigualdades durante a

pandemia de covid-195, fica claro que só de baixo pra cima pode haver alguma

movimentação nas estruturas.

COMO TEMOS RESOLVIDO PROBLEMAS LIGADOS À ÁGUA, NO BRASIL E NA

CHINA?

“O que somos e de onde viemos (que vai dizer o que seremos no futuro)? O

que devemos valorizar (que vai nos dizer que tipo de paisagens estamos

preservando e criando)?” (YU, 2006, p. 25).

“O futuro é ancestral” (Ailton Krenak)

O tema da ancestralidade encontrada nas práticas e no fundamento da cidade esponja

aparece em vários momentos no discurso de Kongjian Yu. Já em 2006, em seu discurso

apresentado na ocasião do Encontro Anual da ASLA e do 43º Congresso Mundial da IFLA 6,

6 Esse discurso foi registrado através da publicação “Position Landscape Architecture/ The Art of Survival”, e seu fundamento é pensar a
arquitetura da paisagem como profissão chave diante dos desafios das cidades contemporâneas (capitalismo globalizado, mudanças
climáticas etc).

5 Durante a pandemia, a cada 30 horas o mundo viu surgir um novo bilionário Enquanto isso, a cada 33 horas 1 milhão de pessoas entrou na
extrema pobreza (CAVALCANTE, 2022).



o paisagista defendia a reafirmação do paisagismo como “arte de sobrevivência” - ou seja,

arte herdeira de sabedorias ancestrais ligadas à sobrevivência.

Yu nos conta a história que envolve o surgimento do primeiro rei da China, há 4.000

anos, quando aconteceu um desastre em que inundações provocaram desabamentos que

incendiaram uma vila inteira no Vale do Yellow River. Da Yu era uma divindade que sabia

“fazer amizade com as inundações”, ou seja, sua sabedoria acerca da terra o permitia prever

os melhores lugares para ocupação humana, e assim evitar que acontecessem desastres como

o recontado acima. Por conta desse saber, Da Yu se tornou o primeiro rei da China (YU,

2006, p.9). Para Kongjian, no entanto, a sabedoria de Da Yu não foi fruto de divina

iluminação: foi produto de processos milenares de tentativa e erro de seus ancestrais.

Se bem que, como já apontado, as instabilidades ambientais só têm se intensificado

com o avanço do capitalismo global, já há muito tempo as populações têm aprendido a

“viver” com inundações e secas. Na China, a relação das populações que vivem perto dos rios

com esses ciclos da natureza é antiga. Anning Xu et al (2020) mostram como as populações

da região do Lago Erhai desde os tempos mais longínquos desenvolveram estratégias de

sobrevivência à intensidade das chuvas, como a manutenção comunitária de áreas alagáveis

onde se criava peixe e se cultivava arroz (não por acaso dois dos principais elementos da

cultura alimentar chinesa).

A partir da análise histórica desse processo, os pesquisadores elaboraram uma teoria

de ciclos adaptativos de resiliência, a partir da observação de que sem o manejo humano e

comunitário os ecossistemas dessa bacia hidrográfica não poderiam ter chegado ao nível de

resiliência que apresentam hoje e apresentaram ao longo de sua história.

Em relação ao Brasil, temos alguns exemplos interessantes de projetos de manejo de

água, mas poucos exemplos executados em grande escala. É preciso que se aponte aqui uma

grande lacuna encontrada na história brasileira dos projetos de manejo de água em sistemas

verdes, que é a quase inexistência de projetos significativos fora do eixo Sul-Sudeste. Nós

que escrevemos este artigo falamos do Ceará, e por aqui as referências são escassas. Vale

citar o Plano Integrado de Regularização Fundiária da Zona Especial de Interesse Social

(ZEIS) prioritária do Bom Jardim, na cidade de Fortaleza (CE). Este plano foi elaborado em

2019 de maneira participativa, entre pessoas da comunidade e uma equipe multidisciplinar da

Universidade Federal do Ceará.

A ZEIS Bom Jardim contém em seu perímetro dois rios canalizados e problemas

como a alta impermeabilização do solo, a inexistência de galeria pluvial e/ou sarjeta em

diversas ruas, a presença de esgotos clandestinos e o assoreamento de águas superficiais que



atrapalha o escoamento do lençol freático, que em conjunto desembocam nas frequentes

enchentes, alagamentos, inundações e enxurradas.

O Plano urbanístico proposto envolve diversas medidas para melhorar a drenagem de

águas pluviais da ZEIS; para começar, a retirada das ligações familiares de esgoto do canal

leste,. Para mitigar os efeitos da enxurradas que ocorrem devido à alta impermeabilização do

solo que gera um alto escoamento superficial, foram propostas duas lagoas de captação e

infiltração em um terreno vazio, que agirão promovendo o amortecimento do pico de vazão a

jusante e diminuindo a vazão de contribuição por escoamento superficial que chega ao curso

hídrico natural.

Foi elaborado um mapa de linhas de escoamento onde se identifica a região de

cumeeira e de fundo do vale; o Plano orienta a implementação de elementos de infraestrutura

verde (para aumentar a infiltração) na Rua João Damasceno (cumeeira) e o aumento da

permeabilidade do solo na região de fundo de vale (onde passa o canal), além da estratégias

de manejo de água entre essas duas regiões;

Assim, temos um projeto que aborda a questão da drenagem de forma bastante

alinhada ao que se espera de uma abordagem verde, e isso feito de forma participativa e com

desafios decorrentes da falta de espaço em uma comunidade extremamente adensada e cujos

problemas são urgentes. Podemos dizer que esse projeto representa verdadeiras reverberações

locais de um pensamento global de “cidade esponja”.

Figura 1 - mapa de linhas de escoamento da ZEIS Bom Jardim.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mostramos, ao longo dessa pesquisa, a história de um país que aprende com seus

desastres e investe em tecnologias comprovadamente eficientes para a mitigação de desastres

relacionados à água, tecnologias essas de uma herança cultural milenar. Esse contexto

cultural nos parece definitivamente mais favorável para que ocorram investimentos públicos



em projetos de grande escala e longo prazo, como é o caso das cidades esponja. Ainda assim,

a conclusão que parece surgir a partir do estudo das cidades chinesas é que o cenário de

mudanças climáticas, o qual não podemos deixar de considerar com bastante seriedade,

demanda investimentos ainda mais incisivos para a construção de cidades esponja e, além, de

cidades de fato sustentáveis, onde exista equidade social e saúde plena para todos, o que

inclui ações que vão desde sistemas de parques, água limpa e sem agrotóxicos, comida de

verdade e sem veneno, até educação libertadora, acesso à cultura, direitos trabalhistas sólidos,

enfim, inúmeras frentes (necessárias) de manutenção da vida comum saudável.

No Brasil, fica claro que o cenário é mais complicado. Falta, sobretudo, informação

acessível sobre questões socioambientais e infiltração de perspectivas verdes no campo da

gestão pública para que tenhamos o elemento fundamental para a construção de um estado de

resiliência (social e ambiental): o tempo, as ações consolidadas no tempo.

Diante de tal contexto, o caminho parece que precisa vir da  compreensão do peso que

tem a coletividade no desenho dos processos históricos. Relembrar a força do coletivo e do

comunitário, construir mapas, registrar movimentos, para que seja possível lembrar e ter pra

onde ir, de onde partir, uma paisagem a guiar. Temos sul (ao invés de norte): no Brasil,

múltiplos projetos de hortas comunitárias e agroflorestas, planos participativos, iniciativas

comunitárias; na China, recuperação de rios e áreas degradadas, sistemas de parques que se

espalham como rizomas, projetos de alta eficiência na mitigação de enchentes. Não coube

aqui ilustrar todo esse panorama, mas é fato que temos projetos que conseguem não só prover

serviços ecossistêmicos sustentáveis e materialmente melhorar a qualidade de vida das

pessoas (melhorar a qualidade da comida, da água, do ar, do espaço), mas sobretudo agir

como guardiões de raízes culturais e espirituais. A floresta e a abundância (re)habitando a

cidade, a água podendo ser feliz ao cumprir sua função e seus ciclos sem ter de lutar contra

tanto concreto, a biodiversidade (re)construindo sua harmonia e sua resiliência, a mãe terra

recebendo um carinho, um pedido de perdão.

Precisamos ir adiante com muita força e coletividade multidisciplinar na ação de

verdejar esse mundo, fazer projetos, conversar com prefeitos, plantar florestas, plantar,

comer, dividir e compostar comida, transformar a nossa relação com a natureza ao nosso

redor e transformar as pessoas ao nosso redor na direção de uma consciência ecossistêmica:

nos presentificarmos na construção de uma coletividade que vive em harmonia com o

planeta, mesmo nas cidades, e talvez sobretudo nas cidades.

Por fim, vale uma retomada da posição política e da filosofia dita e praticada de

Kongjian Yu, que é sobre dignidade e emancipação humana, e sobretudo sobre função social



da arquitetura da paisagem e de qualquer tecnologia sob o domínio do ser humano. O que

esse percurso de pesquisa nos ensinou, acompanhando Kongjian e a filosofia chinesa, foi que

a missão do paisagismo é a mais nobre possível: reconstituir um solo fértil para que brote

uma nova relação das pessoas com as suas terras, os seus espíritos de suas ancestralidades, as

suas identidades estruturantes.
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