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RESUMO 
A pesquisa desenvolvida teve como tema central os impactos ambientais gerados pelo processo de 
verticalização. O processo de verticalização não modifica o espaço urbano apenas esteticamente, mas traz uma 
serie de impactos socioambientais à cidade, podendo ser positivos ou negativos, como impactos positivos a 
otimização do uso do solo, a racionalização dos custos da habitação, a minimização das distâncias percorridas 
e a segurança e os impactos negativos como a sobrecarga na infraestrutura, a impermeabilização dos solos e o 
aumento da área exposta a radiação, provocando a ilha de calor. O trabalho esta constituído numa revisão 
teórica sobre o processo de verticalização, contendo um breve histórico sobre esse processo no Brasil, depois 
uma analise das modificações que eles provocam no espaço urbano, seguido de uma conceituação de impacto 
ambiental e finalizando com os impactos ambientais gerados pelo processo de verticalização. A metodologia 
empregada nessa pesquisa ocorre com base na pesquisa bibliográfica e seleção de documentos referentes à 
verticalização e os impactos ambientais, tais como obras que narrem os impactos socioambientais do processo 
de verticalização e fatos que demostrem como esse processo afeta o espaço urbano. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Verticalização; Impacto Ambiental e a verticalização; Espaço Urbano. 
 
 
INTRODUÇÃO 

Os espaços urbanos não se limitam a ser local de produção industrial, troca de mercadorias, ou lugares onde os 
trabalhadores vivem – são produtos que representam uma paisagem produzida e apropriada sob determinadas 
relações sociais (LIMA, 2001).  

A sociedade urbana aperfeiçoa os espaços adequando-os as suas necessidades, tornando-os mais acessíveis e 
atraentes para as classes sociais dominantes. Entretanto, muitas vezes esses locais encontram-se saturados, 
necessitando de uma maximização do uso do espaço urbano, o que é possível pelo processo de verticalização. 
Nesse sentido, o presente trabalho objetiva analisar os impactos ambientais decorrentes do processo de 
verticalização em áreas urbanas. Esta teve caráter qualitativo e realizou-se a partir de pesquisas bibliográficas 
em livros, artigos científicos de autores que trabalham com a temática tais como: Monteiro e Oliveira (2013), 
Nunes (2011), Gomes e Soares (2004), Lima (2001), Moreira (1999), entre outros, como suporte teórico de 
análise conceitual e de conhecimento dos impactos socioambientais.   
 
 
O PROCESSO DE VERTICALIZAÇÃO: UM BREVE HISTÓRICO 

A cidade é um espaço urbano, constituída em um conjunto de diferentes usos da terra justapostos 
entre si. Segundo Corrêa (2000) este complexo conjunto de usos da terra é, em realidade, a organização 
espacial da cidade ou, simplesmente, o seu espaço urbano, que aparece assim como espaço fragmentado e 
articulado. A verticalização representa, assim, uma forma de utilizar o espaço urbano por intermédio da 
multiplicação do solo e alcançar a revalorização do espaço, resultante do aumento do potencial de 
aproveitamento. 

 
O processo de verticalização do espaço urbano, conforme Ramires (1998 apud OLIVEIRA, 2012, 

p.17), “[...] sem sombra de dúvida, representa uma revolução na forma de construir, afetando a dinâmica de 
acumulação/reprodução do capital no setor da construção civil e mercado imobiliário”. Assim, possibilita 
inúmeras alterações de forma e função na paisagem urbana, através do adensamento da população em um 
determinado lugar com a intensificação da ocupação do solo urbano via verticalização. 
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A verticalização no mundo sempre esteve mais ligada aos serviços do que a questão habitacional, 
porém durante o século XXI, ocorreu um aumento significativo na produção de edifícios para habitações, 
devido principalmente ao esgotamento dos terrenos nos centros urbanos. Souza (1994) afirma que a produção 
de edifícios, tal como se dá em nossos dias, revela uma estratégia de capital que, no caso brasileiro, é 
alimentada pela questão habitacional. 

 
Para Façanha (1998) “a verticalização é um dos símbolos de uma geografia dos espaços 

metropolitanos, o qual representa o surgimento de edifícios em uma determinada área da cidade, implicando 
alterações na prosperidade e no uso do solo”. Por tanto, a verticalização seguirá certo padrão, localizando-se 
em áreas da cidade que apresentam a maior quantidade de bens e serviços, ou seja, locais que possuem maior 
infraestrutura e, assim, detém maior valorização do terreno, isso causa um adensamento da população com 
maior renda em um lugar específico da cidade. 

 
Conforme Souza (1994), o processo de verticalização primeiro irá seguir a direção determinada pelo 

deslocamento e expansão do local de moradia da classe dominante, executada em áreas onde a legislação 
permite a verticalização e num segundo momento tomando as áreas de expansão da classe média. Dessa forma, 
os agentes produtores do espaço urbano também são responsáveis pelo processo de verticalização. Estes são 
dotados de interesses, estratégias e práticas espaciais próprias, portadores de contradições e geradores de 
conflitos entre eles mesmos e com os outros segmentos da sociedade.  

 
Um dos agentes urbanos que mais influencia o processo de verticalização são os promotores 

imobiliários que ao realizar a especulação imobiliária fazem com que determinados terrenos do centro 
apresentem valores exorbitantes, devido não somente a sua localização, mas também a sua escassez em 
determinados locais considerados “privilegiados”, necessitando-se, assim, de uma multiplicação de terras, que 
ocorre com a construção de edifícios verticais, permitindo com que uma mesma parcela de terra, pela 
sobreposição de unidades habitacionais, seja ocupada por várias pessoas.  

 
A verticalização urbana muitas vezes é associada à questão quantitativa, levando-se em consideração 

a quantidade de pavimentos que um edifício possui. De acordo com Santos (2008) é considerado edifício 
apenas aquela construção com quatro ou mais pavimentos, partindo desse pressuposto de que a construção 
vertical consiste basicamente na produção desdobrada de pavimentos num único terreno, então podemos 
considerar um edifício qualquer imóvel que apresente esta natureza ou tipo de construção, independentemente 
do número de pavimentos. Ou seja, o que define a verticalização não é a quantidade de pavimentos, mas a 
natureza da produção, em que se reproduz, desdobradamente, conforme o número de pavimentos, uma parcela 
do solo urbano. Os edifícios distribuem-se no solo de formas quase sempre concentradas e apresentam certas 
semelhanças: localizam-se em terrenos valorizados que possuem maior infraestrutura e acessibilidade, assim 
como encontram-se em lugares mais próximos do centro urbano. 
 
 
A VERTICALIZAÇÃO E MODIFICAÇÕES NO ESPAÇO URBANO 

O processo de verticalização é atrelado à expansão urbana que acompanha o crescimento 
populacional de uma cidade. A produção de edifícios modifica o espaço urbano a partir do momento que 
demanda outras características vinculadas a esse processo. Para Tows e Mendes (2011), a verticalização segue 
um crescimento quantitativo e espacial com peculiaridades que ao longo de seu processo vem alterando a 
paisagem urbana e o modo de viver da cidade. As consequências da verticalização vão desde aspectos 
ecológicos, políticos, climáticos, fisio-biológicos, éticos e até psicológicos.  

 
A verticalização é consequência do capital produzido em um determinado espaço urbano, sobre esse 

fato Santos (1959 apud MONTEIRO; OLIVEIRA, 2013), afirma que, os edifícios são resultado da evolução da 
cidade, da necessidade de concentrar sobre espaços relativamente restritos o maior número possível de 
atividades; visando também, obter sobre um determinado espaço a maior renda, através da multiplicação do 
solo. Porém, para Ramirez (1998 apud TOWS; MENDES, 2011, p.9) “a verticalização não deve ser 
considerada como consequência natural da urbanização, mas uma das opções traçadas e definidas pelos 
diferentes atores sociais e interesses econômicos que envolvem a estruturação interna das diferentes cidades”.  
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A verticalização impôs uma nova forma de morar nas cidades, como consequência da possibilidade de 
multiplicação do solo urbano. Sobre isso, Souza (1994) complementa afirmando que a verticalização é o 
resultado da multiplicação do solo urbano provavelmente resultante no espaço produzido de uma estratégia 
entre múltiplas formas de capital-fundiário, imobiliário e financeiro, que cria o espaço urbano. 

  
Souza (1994) ainda destaca que o processo de verticalização é atrelado a valorização dos terrenos, 

aparecendo assim, em áreas bem equipadas em infraestrutura e acessibilidade. Esse processo ocorre muitas 
vezes também, através da demolição e substituição de habitações antigas, assim os edifícios vão ocupando a 
cidade em detrimento das residências horizontais, modificando dessa maneira o espaço urbano.  

    
Além disso, o processo de verticalização implica a conjunção e a análise de muitos outros fatores que 

afetam o espaço público urbano. Conforme Rahy (2012) alguns são mensuráveis, como, por exemplo, o 
incremento de pessoas e veículos, alterações no microclima local; outros são relacionados à percepção 
humana, essencialmente qualitativos, como a sensação causada por uma paisagem urbana de amplitude 
limitada. 

 
Constroem-se edifícios para gerar a multiplicação do solo urbano em áreas valorizadas da cidade. Em 

determinados terrenos livres não é permitido o processo de verticalização, em função de uma regulamentação 
urbanística. Segundo Souza (1994) a única alternativa observada é adensá-los em função da renda fundiária, e 
isso é viável pela existência de uma camada superior da população desejosa de morar no centro. 

 
Para Nunes (2011) a construção de prédios aumenta o adensamento, tais como: da população, do 

número de veículos e circulação; e consequentemente, maiores conflitos com os pedestres nas áreas de lazer, 
jardins e calçadas da cidade; aumenta a concentração do dióxido de carbono, da poeira e do material 
particulado em suspensão. Já Costa (2008 apud MONTEIRO; OLIVEIRA, 2013) apresenta pontos positivos e 
negativos do processo de verticalização, sendo que os aspectos positivos seriam a otimização do solo, o uso do 
solo, a racionalização dos custos da habitação, a minimização das distâncias percorridas e a segurança. 
Enquanto os aspectos negativos são representados pela sobrecarga na infraestrutura, na impermeabilização do 
solo e no aumento da área exposta e o aumento da temperatura provocando as ilhas de calor.  

 
Nunes (2011) corrobora ainda que, os prédios geram impactos, mesmo com projetos de arquitetura 

eficientes e atendendo aos conceitos ecológicos, principalmente no consumo de energia, funcionam como 
quebra-vento do processo de ventilação natural. As áreas posteriores às barreiras ficam sujeitas às zonas de 
baixa pressão e de insuficiência vegetal, baixa velocidade de evaporação e, consequentemente, sofrem aumento 
de temperatura. Monteiro e Oliveira (2013, p.9) relatam como ocorre esse aumento de temperatura: 

O aumento da temperatura ocorre devido à radiação solar que incide sobre as superfícies da 
Terra com vários elementos que a compõem. Essa relação possibilita, não só a iluminação 
natural, mas também o ganho de calor. As edificações nas cidades potencializam o ganho 
de calor alterando a rugosidade, a forma do relevo e a impermeabilidade do solo. 

O processo de verticalização promove mudanças não somente no espaço urbano, mas também na 
sociedade e na economia da cidade, uma vez que gera migração internas e segregação urbana. No referente à 
economia, a verticalização ocorre preferencialmente nas áreas mais valorizadas da cidade, primeiro seguindo a 
direção determinada pelo deslocamento e expansão do local de moradia da classe dominante, executada em 
áreas onde a legislação permite a verticalização; e num segundo momento tomando as áreas de expansão da 
cidade.  

 
Para ocorrer à verticalização é preciso criar mecanismos compensatórios. O aumento do “gabarito 

altura” deve ser compensado com infraestrutura de áreas de interesse social e na compensação ambiental e 
urbanística, com a construção de unidades habitacionais populares, inclusive com a liberação para projetos de 
desenvolvimento do turismo, preservação, e recuperação do patrimônio histórico e cultural dos municípios 
(NUNES, 2011). 

 
Para Costa (2008 apud TOWS; MENDES, 2011) com o processo de verticalização a paisagem da 

cidade é abruptamente alterada, com altos edifícios. Assim a cidade verticalizada perde parte do seu horizonte, 
diminuindo com isso a perspectiva da paisagem natural. Nunes (2011) também destaca que com o processo de 
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verticalização, tem-se um aumento da concentração de resíduos, exigindo do Poder Público maior eficiência na 
coleta, transporte e na disposição final dos resíduos sólidos urbanos. 

 
 

CONCEITUANDO IMPACTO AMBIENTAL 

O processo de urbanização no mundo contemporâneo, expressão da acentuação dos papéis urbanos 
sob o industrialismo e de novas formas de produção e consumo da e na cidade, tem provocado o 
aprofundamento das contradições entre o ambiental e o social nos espaços urbanos (SPÓSITO, 2003). 

 
Com muita frequência, associa-se o ambiental apenas ao natural, quando sabemos que ele contempla o 

social, pois, sobretudo na cidade, o ambiente não se restringe ao conjunto de dinâmicas e processos naturais, 
mas das relações entre estes e as dinâmicas e processos sociais. 

 
A palavra impacto ambiental nos remete a ideia de algo negativo, que agride o meio ambiente, porém 

esse impacto pode ser positivo ou negativo. Segundo a NBR ISO 14001 Sistema de Gestão Ambiental, 
qualquer modificação no meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades, 
produtos ou serviços de uma organização, ou seja, qualquer alteração que o meio ambiente sofra é um impacto 
ambiental (ABNT, 2004). 

 
Os impactos ambientais também podem acontecer de forma direta ou indireta. De acordo com a 

resolução n° 001/86 do CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente, qualquer alteração de ordem 
física, química ou biológica do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 
das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem estar da população, 
as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, e a qualidade 
dos recursos naturais é classificado como impacto ambiental (BRASIL, 1986). 

 
Segundo Moreira (1999), o conceito do Conama é muito amplo, para o autor é preciso graduar ou 

classificar o impacto ambiental. “O que caracteriza o impacto ambiental, não é qualquer alteração nas 
propriedades do meio ambiente, mas as alterações que excedam a capacidade de absorção do ambiente 
considerado”.   

 
O estudo de Impacto Ambiental é um instrumento constitucional da Política Ambiental, um dos seus 

elementos é o processo de avaliação desses impactos ambientais. A avaliação do impacto ambiental é uma 
avaliação dos impactos potenciais positivos e negativos, que podem ser causados por uma atividade ou 
operação proposta no meio ambiente natural. A finalidade da avaliação é garantir que os gestores considerem 
esses impactos e utilizem os resultados dessa avaliação para tomar decisões e amenizar os impactos negativos. 
(PROFOREST, [2014?]). 

 
Segundo o Proforest [2014?]) os impactos ambientais podem ser classificados como: 

 Impacto direto: corte de vegetação para construção de infraestrutura do manejo florestal ou 
efeitos de defensivos agrícolas e pesticidas. 

 Impacto indireto: aumento da pressão de caça sobre a floresta, como consequência de um 
melhor acesso pelas estradas na colheita da madeira. 

 Impacto positivo: maior diversidade de espécies de aves em novas áreas de floresta. 
 Impacto negativo: contaminações provenientes da liberação de produtos químicos em áreas 

de mananciais.  
   

A avaliação ambiental tem como finalidade identificar os impactos potenciais e verificar se eles 
podem ser significativos, avaliar e qualificar os níveis de impactos aceitáveis e buscar soluções para manter os 
impactos negativos aceitáveis. 

 
 

IMPACTOS AMBIENTAIS E A VERTICALIZAÇÃO 
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A verticalização é uma questão de gosto, é uma questão de estética, porém mais do que isso é uma 
questão de funcionalidade que passa necessariamente pela organicidade do espaço urbano (GOMES; 
SOARES, 2004). 

 
De acordo com Rahy (2012, p.2012) “os edifícios de grande altura vão ao decorrer do tempo se 

sobrepondo uns aos outros. Os mais novos e mais altos vão transformando, comparativamente, os anteriores 
em pequenos exemplares na dimensão vertical”. As consequências dessa verticalização vão desde aspectos 
climáticos, ecológicos, políticos, físico-biológicos, éticos, até os psicológicos. 

 
Um edifício com verticalização acentuada não muda somente a aparência de uma rua, mas traz 

impactos socioambientais as cidades. Para Rahy (2012) o planejamento de uma construção de verticalização 
acentuada sempre deveria considerar o nível de interferência que causa a curta, média e longa distância. 

 
Monteiro e Oliveira (2013) destacam como os impactos negativos: a sobrecarga na infraestrutura, a 

impermeabilização dos solos e o aumento da área exposta a radiação, provocando ilhas de calor. Pode-se ainda 
citar o efeito de sombreamento das edificações que provoca a diminuição da insolação ocasionando a 
proliferação de fungos e aumento das doenças respiratórias. 

 
De acordo com Nunes (2011) a altura máxima, “gabarito de altura” dos prédios, deve nortear o 

critério de parcelamento do solo e o dimensionamento mínimo para lotes, praças, vias e logradouros públicos. 
Somente através do planejamento urbano é possível controlar e orientar o desenvolvimento sustentável. Nunes 
(2012, p. 59) destaca ainda que: 

 
Os prédios, mesmo com bons projetos de arquitetura e atendendo aos conceitos ecológicos, 
funcionam como quebra-vento do processo de ventilação natural. As áreas posteriores às 
barreiras ficam sujeitas às zonas de baixa pressão e de insuficiente ventilação natural, baixa 
velocidade de evaporação e, consequentemente, sofrem aumento significativo da 
temperatura. As áreas ficam mais tempo úmidas, aumentando a probabilidade de 
proliferação dos mosquitos, em especial, o Aedesaegypti (transmissor da dengue). Em 
seguida, com mais calor há o aceleramento da eclosão dos ovos e do crescimento das larvas 
e, portanto, um ciclo de vida com mais tempo para transmissão de doenças. Trata-se de 
mecanismo agravante ao desequilíbrio do “complexo patógeno. 

 
As edificações na cidade potencializam o ganho de calor alterando a rugosidade, a forma do relevo e a 

impermeabilização do solo. Em geral, quanto mais obstáculos (edifícios), maior a “rugosidade”. A 
verticalização influencia os ventos de superfície alterando a “rugosidade natural”, provocando mudanças nas 
condições climatéricas da localidade. 

 
O processo de verticalização ainda têm como consequências, segundo Monteiro e Oliveira (2013), a 

redução da velocidade média dos ventos e consequentemente, degradação das condições de ventilação; 
aumento de intensidade da ilha de calor urbano, devido a modificação do balanço de radiação de grande 
comprimento de onda, redução da ventilação e concentração da produção de origem antrópica e diminuição da 
cobertura vegetal. 

 
Segundo Nunes (2011) A verticalização gera a projeção de sombras sobre as residências lindeiras e 

contíguas da vizinhança, com perda parcial da insolação natural. Esse modelo aumenta a umidade nas partes 
internas dessas residências, “mofo”, proliferação de fungos e cupim nas madeiras e armários, doenças 
asmáticas e bronco-pulmonares, etc. 

 
A construção de prédios aumenta o adensamento, tais como: da população, do n° de veículos e da 

circulação; e, consequentemente, maiores conflitos com os pedestres nas áreas de lazer, jardins e calçadas da 
cidade; aumenta a concentração de CO2 (dióxido de carbono), da poeira e do material particulado em 
suspensão. 
 

Como impactos sociais tem-se que os trabalhadores de grandes obras tendem a se fixar na cidade; e, 
na inexistência de alternativas habitacionais, aumentarão o contingente de favelas, ocupações irregulares e 
invasões de áreas públicas, privadas, e de preservação ambiental. 
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Além disso, Monteiro e Oliveira (2013) ainda relatam que existem problemas relacionados a saúde 

identificados por conta da altura e distanciamento dos edifícios, de acordo com a OMC (1999) - Organização 
Mundial da Saúde - recomenda 12m² de área verde por habitante, a partir de quatro pavimentos, problemas 
psicológicos são detectados de maneira crescente, isto é, quanto mais alto o prédio, mais alta a incidência 
desses problemas. Segundo Nunes (2011), a temperatura das superfícies está intimamente ligada a geometria 
do canyon urbano. Em espaços pouco iluminados, hiper ou subventilados e sombreados médicos afirmam que 
crianças que vivem em grandes edifícios costumam ter desenvolvimento muscular inferior ao desejável, 
palidez e agressividade. 

 
A cidade verticalizada perde ainda parte do seu horizonte e, consequentemente, diminui a perspectiva 

de visão da paisagem natural. Não se trata somente da perda da paisagem, mas também da salubridade urbana. 
Esse caminho traz consigo uma progressiva perda do sentimento de “ver e sentir a cidade”, da emoção e da 
própria consciência do espaço urbano. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O crescimento acelerado da população e o desenvolvimento econômico das cidades têm atraído cada 
vez mais pessoas para os centros urbanos e, consequentemente aumenta a demanda por moradias. Nesse 
sentido, a verticalização talvez seja a forma mais viável de agregar toda essa população, porém é necessário 
que haja um planejamento que minimize ao máximo os impactos ambientais resultantes desse processo.  

 
O processo de verticalização ao mesmo tempo que é de suma importância para o desenvolvimento e 

organização das cidades, traz consigo uma progressiva perda do sentimento de “ver e sentir a cidade”, da 
emoção e da própria consciência do espaço urbano. 

Nessa perspectiva, o adensamento populacional aumenta a concentração de resíduos que necessidade 
maior empenho por parte do Poder Público na coleta, transporte e na disposição final dos resíduos sólidos 
urbanos. Outro fator decorrente do processo de verticalização é o aumento da carga de esgotos que precisa 
receber tratamento adequado antes de ser liberada nos copos hídricos.  

 
Portanto, percebe-se que o processo de verticalização das cidades engloba uma série de impactos de 

ordem social, econômica, política e, sobretudo, ambiental. Os problemas ambientais decorrentes da 
verticalização afetam toda a dinâmica de uma sociedade, pois vão desde a supressão da vegetação, 
compactação e impermeabilização do solo, aumento de temperatura local e, até mesmo podendo ocasionar 
problemas psicológicos.   
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