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INFRAESTRUTURA VERDE E AZUL EM ÁREAS URBANAS 
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RESUMO – As abordagens de drenagem sustentável, diferente da convencional, possuem 

adaptabilidade às mudanças climáticas e à pressão sob o uso do solo, além de possibilitar que os 

usuários participem na implantação, manutenção e gestão de medidas. Um exemplo deste tipo de 

abordagem é a infraestrutura verde e azul (IVA), que combina a gestão da água com a vegetação, 

gerando benefícios ambientais, sociais e econômicos. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é 

apresentar um método participativo para seleção de medidas de IVA aplicáveis em áreas urbanas. 

Para isto, está sendo realizado um estudo de caso em uma comunidade, da cidade de Manaus-AM, 

inserida em uma Área de Proteção Ambiental. Os participantes da pesquisa foram classificados 

como Indivíduos da comunidade e Corpo Gestor. Processos preliminares foram realizados para a 

autorização da pesquisa. As medidas de IVA foram classificadas por tipo, estratégia e benefícios. O 

método consiste em analisar tecnicamente as possibilidades de IVA disponíveis e que podem ser 

aplicadas à área de estudo, seguida de uma seleção pelos Indivíduos da comunidade, e, por último, 

uma seleção pelo Corpo Gestor. Os resultados deste método contribuem para o processo de tomada 

de decisão e para a implantação de medidas de IVA em áreas urbanas. 
 

ABSTRACT – Sustainable drainage approaches, different from conventional ones, have 

adaptability to climate change and pressure under land use, as well as enabling users to participate 

in the implementation, maintenance, and management of measures. One example of such approach 

is the blue-green infrastructure (BGI), which combines water management with vegetation, 

generating environmental, social, and economic benefits. Thus, the aim of this work is to present a 

participatory method for selecting BGI measures applicable in urban areas. To this, a case study is 

being carried out in a community, in the Manaus city, within an Environmental Protection Area. 

The participants of the research were classified as Community Individuals and Management Board. 

Preliminary process were carried to research authorization. BGI measures were classified by type, 

strategies, and benefits. The method consists of a technical analysis of the possibilities of BGI 

available and that can be applied to the study area, followed by a selection by the Community 

Individuals, and finally a selection by the Management Board. The results of this method contribute 

to the decision-making process and to the implementation of BGI measures in urban areas. 
 

Palavras-Chave – Drenagem sustentável; Comunidade; Gestão de águas urbanas. 

 

INTRODUÇÃO 

A urbanização das cidades afeta diretamente o ciclo da água. Com a impermeabilização do 

solo, diminui-se a infiltração da água, aumentando o escoamento superficial, resultando em 

enchentes e inundações. Com o aumento das taxas de ocupação do solo, tem-se diminuído as áreas 

verdes, afetando a evapotranspiração e, consequentemente, a ocorrência de chuvas. 

Somam-se a este quadro as consequências próprias da abordagem convencional de drenagem 

urbana que tem como objetivo coletar as águas pluviais e transportá-las, o mais rápido possível, 

para áreas distantes da população. Com isso, são concebidas estruturas, denominadas “cinza”, por 
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se encontrarem, na maioria das vezes, enterradas e blindadas da percepção sensorial dos usuários. 

Além disto, ao aumentarem a velocidade do escoamento superficial, causam alagamentos e 

enchentes à jusante. 

De qualquer forma, ainda que o sistema convencional funcione, em termos de drenar 

determinadas áreas urbanas, sua estrutura possui pouca adaptabilidade às mudanças climáticas e à 

pressão sob o uso do solo, conforme Hoyer et al. (2011). Assim, surgem abordagens sustentáveis 

que buscam replicar o que ocorre na natureza como, por exemplo, a Infraestrutura Verde e Azul 

(IVA). 

Segundo Lawson et al. (2014), a IVA busca recriar um ciclo da água integrando a gestão dos 

recursos hídricos e a infraestrutura verde, além de ter estrutura exposta e visível, permitindo sua 

conexão com os usuários. Pode-se observar, na Figura 1, que mesmo diante da interferência 

antrópica, como a impermeabilização de ruas, é possível ter um ambiente em harmonia com a 

vegetação, minimizando os impactos de enchentes, por exemplo. 

 
Figura 1 – Infraestrutura Verde e Azul na paisagem da rua e ciclo da água urbano e natural 

Fonte: Adaptado de Lawson et al. (2014). 

De acordo com Cruijsen (2015), as medidas de IVA amenizam as inundações em áreas 

urbanas, proporcionam benefícios físicos, sociais, recreativos e aumentam a biodiversidade. 

Além disto, os sistemas visíveis podem sensibilizar o usuário a mudar suas atitudes e 

promover o uso inteligente dos recursos hídricos, diferente de estruturas subterrâneas, em que a 

população tem menor probabilidade de entender e apreciar a gestão das águas urbanas (HOYER et 

al., 2011).  

Desse modo, este trabalho tem como objetivo apresentar um método participativo para 

seleção de medidas de infraestrutura verde e azul, aplicáveis em áreas urbanas. As etapas deste 

método serão apresentadas na próxima seção. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a apresentação do método participativo, serão detalhadas a seguir as etapas de um estudo 

de caso, em curso, em uma comunidade na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, que carece de 

serviços de saneamento básico, principalmente no âmbito da drenagem urbana. 

 

Área de estudo 

A área de estudo faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) Floresta Manaós, que é uma 

unidade de conservação de uso sustentável, com extensão de 759,15 ha (setecentos e cinquenta e 

nove hectares e quinze centiares), em área urbana do município de Manaus-AM (PMM, 2020). 

A APA possui um Conselho Consultivo que conta com a representatividade de órgãos 

institucionais e da sociedade civil, cujo objetivo é gerir esta área de forma a garantir o 

desenvolvimento sustentável da mesma (MANAUS, 2015). 

Tendo em vista a extensão total da APA, os membros de seu conselho contribuíram para a 

delimitação da área de estudo (destaque em amarelo na Figura 2), em reunião realizada em junho de 

2019, sugerindo a Comunidade 9 de junho que está localizada no bairro Japiim. 

 

 
Figura 2 – Delimitação da área de estudo 

 

Conforme dados obtidos no Sinopse por Setores do IBGE (2010), a população da área de 

estudo é de 1.310 habitantes, sendo 623 homens e 687 mulheres, distribuídos em 307 domicílios, 

resultando em uma ocupação de aproximadamente quatro moradores por domicílio. 

Cumpre destacar igualmente que foi estabelecida uma parceria com o Centro Universitário 

Luterano de Manaus (CEULM-ULBRA), que é uma instituição de ensino superior, próxima à área 

de estudo (indicado na Figura 2). 
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Processos preliminares para desenvolvimento da pesquisa 

Para o desenvolvimento da pesquisa em uma unidade de conservação e com participação da 

comunidade local é necessária a autorização para a pesquisa. Para tanto, foram observadas as 

seguintes etapas:  

a) Autorização de pesquisa em unidade de conservação 

Como preconiza o artigo 15 da Lei 9.985 (BRASIL, 2000), o órgão gestor da APA estabelece 

as condições para a realização de pesquisa científica em sua unidade. Observa-se, ainda, que a APA 

Floresta Manaós possui gestão municipal e está vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade de Manaus. Dessa forma, o projeto de pesquisa foi enviado à esta secretaria e, após 

a avaliação técnica, foi assinado o Termo de Compromisso e Autorização para a realização desta 

pesquisa. 

b) Autorização de pesquisa com seres humanos 

Como este trabalho envolve a participação de seres humanos, foi necessária a submissão ao 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFPR, por ser a instituição em que a pesquisa está 

vinculada. O projeto foi aprovado com o Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) 

nº 22814819.5.0000.0102. Posteriormente, o projeto foi enviado ao CEP do CEULM-ULBRA, por 

ser instituição coparticipante da pesquisa, e aprovado com CAAE nº 22814819.5.3001.5014.  

 

Participantes 

Neste trabalho os participantes da pesquisa foram organizados em dois grupos de partes 

interessadas: Indivíduos da comunidade e Corpo Gestor. 

Os indivíduos da comunidade são aquelas pessoas que residem na área de estudo, ou no 

entorno, e que se voluntariam a participar da pesquisa. 

O Corpo Gestor é representado por indivíduos de diferentes expertises, desde que 

conhecedores da área de estudo. São aqueles indivíduos que possuem vínculo com o Conselho 

Consultivo da APA Floresta Manaós, bem como especialistas convidados. 

 

Método participativo para seleção de medidas de infraestrutura verde e azul 

Para que haja uma mudança de paradigma da abordagem convencional para a IVA, as partes 

interessadas devem negociar e se apropriar dessa nova abordagem, como ressaltam Lawson et al. 

(2014). 

De acordo com Voskamp e Ven (2015), existem ferramentas para planejar medidas de IVA, 

mas sem a orientação à participação. Os autores destacam que o envolvimento dos participantes, no 

processo de seleção de medidas, facilita a implementação destas. 
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Assim, foi desenvolvido um método participativo para auxiliar as partes interessadas na 

tomada de decisão sobre a escolha de estratégias e medidas de IVA, a serem implementadas na área 

de estudo. 

A partir da revisão da literatura, foram definidos dois tipos de abordagens para a IVA, as 

quais são as estruturais e as não estruturais. 

Para as abordagens estruturais, foram definidas, como estratégias, de acordo com Voskamp e 

Ven (2015), escalas espaciais para garantir, ao usuário, diferentes níveis de interesse na 

implementação de medidas de IVA. A classificação destas escalas se baseia em critérios, 

semelhantes ao proposto por Shaw, Colley e Connell (2007), conforme segue: 

a) Escala de lote — medidas desenvolvidas em moradias individuais, blocos de 

apartamentos ou edifícios comerciais, podendo estar no interior ou no entorno destas 

edificações; 

b) Escala de vizinhança — medidas desenvolvidas em grupos de edificações, podendo 

abranger diferentes usos e dimensões; 

c) Escala de bacia — medidas que abrangem a bacia hidrográfica ou microbacia, as quais 

relacionadas principalmente ao uso do solo. 

Para as abordagens não estruturais, as estratégias envolvem o investimento em políticas 

públicas, educação ambiental e sensibilização dos usuários. 

Todas as abordagens foram, ainda, classificadas quanto aos benefícios de sua implantação. Na 

Figura 3, tem-se um esquema gráfico ilustrando como as medidas de IVA são classificadas nesta 

pesquisa: por tipo de abordagem, por estratégia e por benefícios. 

 

 
Figura 3 – Classificação das medidas de infraestrutura verde e azul por tipos de abordagens, estratégias e benefícios  
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Para alcançar a seleção de medidas de IVA empregou-se o seguinte procedimento: 

a) Análise técnica preliminar: utilizou-se o critério de aderência técnica da abordagem à 

realidade da área de estudo e elencou-se às abordagens as estratégias para se ter um 

conhecimento prévio das possibilidades existentes; 

b) Seleção pelos Indivíduos da Comunidade: está prevista a apresentação, aos indivíduos da 

comunidade, das estratégias classificadas na análise técnica para que estes selecionem 

aquelas que correspondem às expectativas da comunidade; 

c) Seleção pelo Corpo Gestor: está previsto que as estratégias aprovadas pelos indivíduos da 

comunidade sejam apresentadas ao Corpo Gestor, no intuito de associar medidas de IVA 

às estratégias. 

Na Figura 4, tem-se o esquema gráfico demonstrando o método participativo para seleção de 

medidas de IVA. 

 
Figura 4 – Esquema gráfico do método participativo para seleção de medidas de infraestrutura verde e azul 

 

Cabe observar que as abordagens estruturais serão quantitativamente avaliadas, por meio de 

ferramentas de apoio à decisão voltadas à hierarquização e à avaliação da efetividade das medidas 

associadas à estas abordagens, com o propósito de recomendá-las, ou não, à sua implementação na 

área de estudo. As abordagens não estruturais, devido à sua subjetividade, serão avaliadas à parte e 

de forma qualitativa. 

Deverá ser elaborado um questionário para verificar a aceitabilidade dos usuários quanto às 

medidas de IVA propostas pelas partes interessadas. Ainda que a seleção de medidas seja realizada 

de forma participativa, esta avaliação é importante para fortalecer a implementação das medidas na 

comunidade. Com isso, este método participativo envolve a comunidade no processo de tomada de 

decisão do início ao fim. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O método participativo foi realizado parcialmente, devido às recomendações vigentes de 

distanciamento social, decorrentes da pandemia do SARS-CoV-2. Os resultados obtidos constam 

avaliados e discutidos a seguir, por etapa. 

 

Medidas de infraestrutura verde e azul disponíveis 

A partir do levantamento da literatura, foram encontradas 374 possibilidades de IVA 

disponíveis nos trabalhos de Atelier Groen Blauw (2020), Cruijsen (2015), Shaw, Colley e Connell 

(2007), Tourbier e Westmacott (2005) e Ven et al. (2016). Estas possibilidades foram tabuladas em 

planilha eletrônica para subsidiar a análise técnica preliminar. 

 

Seleção técnica preliminar 

As possibilidades de IVA disponíveis passaram por uma análise técnica preliminar para 

identificar aquelas que possuem aderência à realidade da área de estudo, resultando em 200 opções. 

Com isso, foi feito um agrupamento excluindo opções semelhantes, resultando em 19 

possibilidades para as abordagens estruturais (Quadro 1) e cinco para as não estruturais (Quadro 2). 

 
Quadro 1 – Abordagens estruturais de infraestrutura verde azul e estratégias relacionadas. 

Abordagens estruturais 
Estratégias: Escala Espacial 

Lote Vizinhança Bacia 

Agricultura urbana 

 
X X 

Árvores de rua e pistas arborizadas  X X 

Canais de água urbanos 

 
X X 

Coleta e armazenamento da água da chuva X X 
 

Dispositivos e acessórios eficientes de água X 
  

Estacionamentos com áreas verdes X X 
 

Fachadas verdes X X 
 

Grades de ventilação verdes X 
  

Jardim de metro quadrado X X 
 

Jardins urbanos X X X 

Lagoas de água da chuva  X X 

Parques e espaços verdes públicos  X X 

Pavimento permeável 

 
X X 

Reciclagem de água cinza X 
  

Telhados verdes X 
  

Valas de biorretenção 

 
X X 

Valas de infiltração urbana 

 
X X 

Varandas verdes X 
  

Wetlands X X X 

Total 11 14 10 

Fonte: Os autores. 
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Quadro 2 – Abordagens não estruturais de infraestrutura verde azul e estratégias relacionadas. 

Abordagens não estruturais Estratégias 

Áreas verdes Política Pública 

Gestão das águas urbanas Política Pública 

Uso e ocupação do solo Política Pública 

Atividades de educação ambiental Educação Ambiental 

Atividades de sensibilização dos usuários Sensibilização dos usuários 

Fonte: Os autores. 

 

Das abordagens estruturais, pré-selecionadas na análise técnica preliminar, somente cinco 

atendem apenas uma estratégia de escala, indicando que as demais podem ser aplicadas em mais de 

uma escala, tais como os jardins urbanos e wetlands que podem ser aplicados no lote, na vizinhança 

e na bacia. 

As abordagens não estruturais, com estratégia de educação ambiental e de sensibilização, 

podem ter diferentes atividades relacionadas, pois, dependem da realidade local e devem ser 

definidas pelas partes interessadas. Quanto à estratégia de política pública, foram elencadas três 

abordagens, baseadas no agrupamento de ações propostas por diferentes autores (Atelier Groen 

Blauw, 2020; Shaw, Colley e Connell, 2007; Tourbier e Westmacott, 2005; e Ven et al., 2016). 

Considera-se que todas as medidas de IVA possuam benefícios ambiental, social e 

econômico, admite-se que para que estes critérios auxiliem na decisão das partes interessadas, as 

medidas devem ser avaliadas de forma semelhante ao proposto por Beloqui (2020): indicando um 

peso (1 – muito baixo a 5 – muito alto) para cada medida. 

Está prevista a apresentação destas abordagens e estratégias aos indivíduos da comunidade 

para que estes selecionem as estratégias que atendam às suas expectativas. 

 

Seleção pelos Indivíduos da comunidade 

Será realizada uma oficina com os indivíduos da comunidade para conhecer suas expectativas 

e apresentar as abordagens e estratégias de IVA, finalizando com a decisão de quais as estratégias 

os comunitários desejam que sejam implementadas na área de estudo.  

Após definidas as estratégias pela comunidade, segue a etapa de seleção pelo Corpo Gestor 

que deve associar medidas de IVA às estratégias. 

 

Seleção pelo Corpo Gestor 

Será realizada uma reunião com o Corpo Gestor, na qual as estratégias definidas pela 

comunidade e as medidas, pré-selecionadas na análise técnica preliminar, serão apresentadas para 

que este selecione medidas de IVA que julgarem aplicáveis à área de estudo.  
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Não obstante, será também elaborada uma cartilha de medidas de IVA, contendo suas 

características principais para apoiar a decisão das medidas e do local onde podem ser implantadas. 

Para as medidas de abordagens estruturais, selecionadas pelo Corpo Gestor, será utilizada 

uma ferramenta de hierarquização para dar suporte ao planejamento da implantação das medidas.  

A partir de um consenso das partes interessadas, uma avaliação qualitativa será realizada para 

as medidas de abordagens não estruturais e será elaborado um plano de ação para a implementação 

destas medidas, conforme já comentado. 

Será utilizado ainda um questionário para avaliar a aceitabilidade da comunidade em relação 

às medidas de IVA propostas pelas partes interessadas, com o intuito de fortalecer a implementação 

das medidas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As abordagens de drenagem sustentável surgem como complemento e aprimoramento ao 

sistema convencional. Assim, a infraestrutura verde e azul (IVA) é uma oportunidade de mudança 

de paradigma, devido ao envolvimento dos usuários, o que potencializa sua implementação e seus 

benefícios atrelados (Lawson et al., 2014; Voskamp e Ven, 2015). 

Como prevê-se o envolvimento de partes interessadas que conhecem a área de estudo, 

aumenta-se a probabilidade de que as medidas selecionadas sejam eficazes. Conta-se igualmente 

com o potencial das medidas de IVA, em sensibilizar os usuários e viabilizar a gestão local dos 

recursos hídricos, por meio da participação das partes interessadas, como tratam Hoyer et al. 

(2011). 

Espera-se que o método apresentado possa ser replicado em outras áreas urbanas, tendo em 

vista que a participação dos beneficiários é essencial para que as medidas de infraestrutura verde e 

azul possam ser difundidas, implantadas e efetivas. 

Quanto às limitações impostas à pesquisa, a principal decorreu da pandemia do SARS-CoV-2, 

devido às recomendações de distanciamento social, que impediram a Oficina com a comunidade e 

as reuniões presenciais com o Corpo Gestor.  

Outra limitação percebida é relacionada à comunicação com as partes interessadas. Para lidar 

com isto, recomenda-se o desenvolvimento de estratégias de informação e comunicação. 

Dessa forma, métodos participativos são essenciais para fortalecer a gestão das águas urbanas. 

Aliados à utilização da infraestrutura verde e azul, tais métodos possibilitam a recriação de 

processos naturais, minimizando os impactos causados pela urbanização das cidades.  

Portanto, o estudo de caso em uma comunidade na região amazônica, inserida em uma APA, 

é uma excelente oportunidade de avaliar a eficácia do método e das medidas propostas. 
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