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INTRODUÇÃO 

A Estratégia Internacional para a Redução de Desastres da Organização das Nações Unidas 

(EIRD/ONU) definiu desastre como “séria interrupção do funcionamento de uma comunidade ou 

sociedade, que causa perdas humanas e/ou importantes impactos ou perdas materiais, econômicas ou 

ambientais que excedem a capacidade da comunidade ou sociedade afetada de lidar com a situação 

utilizando seus próprios recursos” (UNISDR, 2009). Desta maneira, eventos pontuais são 

denominados desastres naturais à medida em que ao serem deflagrados atingem locais habitados 

(Londe et al., 2014). 

De forma específica, se referindo aos recursos hídricos, os desastres são gerados perante o 

excesso de água – enchentes e inundação – ou à sua escassez; afinal segundo Ogura (2013) os 

desastres são causados pelos extremos. Primordialmente, destaca-se que ambas as situações 

supracitadas causam impactos ao ambiente e à saúde pública e, para tanto, devem ser tratadas com 

uma gestão eficiente. Essa deve conter as ações e medidas que contemplem atividades para 

prevenção, mitigação e recuperação das áreas após a ocorrência dos desastres, para assim garantir a 

minimização dos riscos e de perdas humanas e materiais, sobretudo em ambientes vulneráveis e com 

pouca resiliência (Londe et al., 2014). 

Nesse sentido, para mitigar os eventos de inundação são necessários projetos de sistemas de 

drenagem que representem, apropriadamente, as características das bacias. A abordagem tradicional 

de drenagem urbana não efetivava o correto manejo e destinação adequada do resíduo, tornando-se 

um método insustentável. Assim, derivadas dos conhecimentos tecnológicos vigentes 

desenvolveram-se outras abordagens para os projetos, as quais são complementadas com medidas de 

engenharia e outras áreas que visam a recuperação do fluxo natural registrado antes da urbanização, 

denominadas de infraestrutura verde (Ferreira, Barbassa & Moruzzi, 2018). 

Este trabalho visa, epistemologicamente, enquadrar gestão das águas urbanas, e 

particularmente a implantação de infraestrutura verde para mitigação dos efeitos negativos da 

urbanização sobre as águas, como um sistema socioecológico (Ostrom, 2009), através da análise das 

políticas públicas e instrumentos de gestão associados. 

METODOLOGIA 

O presente trabalho possui abordagem de cunho qualitativo. Sabe-se que a decisão de 

implantação da infraestrutura verde depende de uma vasta gama de fatores biofísicos e sociais. Desta 

forma, para avaliar o impacto da implantação dessa técnica ao meio, trata-se o sistema de água como 

um sistema socioecológico (SSE). O modelo de análise de sistemas socioecológicos visa a analisar 

como as interações produzem resultados e promovem sustentabilidade (Ostrom, 2009; Flynn & 

Davidson, 2016).  
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No modelo de análise do SSE, o sistema é dividido em quatro subsistemas de primeira ordem: 

(i) sistema de recursos, (ii) unidades de recurso, (iii) sistema de governança e (iv) atores. Cada um é 

composto por múltiplas variáveis de segunda ordem, que, por conseguinte, podem ser constituídas 

por variáveis de maiores ordens (Ostrom, 2009), demonstrado na Figura 1. Além de focar em 

variáveis independentes, tais como configurações socioeconômicas e políticas, ecossistemas 

relacionados e leis ecológicas, essas podem influenciar qualquer um dos subsistemas e alterar as 

dinâmicas da operação (Mcginnis & Ostrom, 2014). 

Figura 1 – Subsistemas da estrutura de análise do SSE  

 

Fonte: retirado de Ostrom, em 2009  

Nesta situação, a infraestrutura verde é definida como a tecnologia inovadora implantada no SSE 

de águas urbanas, efetivando a importância de identificar e definir os atributos do elemento para 

entender suas influências no sistema. Desta maneira, o quadro da SSE promove uma análise 

sistemática, capaz de identificar os fatores que estão associados aos desfechos de interesse (Ostrom 

2007, 2009). Na definição dos atributos do sistema, foi necessário a utilização de uma análise 

qualitativa de Planos de Drenagem Urbana municipais e principais ações na inclusão da infraestrutura 

verde, assim como pesquisas prévias realizadas sobre o assunto. 

RESULTADOS 

Conforme abordado previamente, a adoção da infraestrutura verde consiste em uma alteração da 

tecnologia utilizada, muito embora, por se tratar de um sistema interconectado com ligações diretas 

e feedbacks, acaba por influenciar demais variáveis do sistema socioecológico. A composição do 

sistema socioecológico das águas pluviais urbanas está representado na Figura 2. Dentre as variáveis 

específicas que influenciam a sua aplicação, destacam-se: as políticas governamentais, sobretudo no 

foco sustentável dado ao plano diretor dos municípios; regras utilizadas, fundamentais em aspectos 

técnicos, operacionais, constitucionais, coletivos, administrativos e por previsões; estrutura de rede, 

que relaciona as hierarquias do sistema de governança, incluindo elementos como agências 

governamentais, entidades privadas e organizações em comunidades; e continuidade histórica, que 

aborda o tempo de eficácia do sistema de governança. 

Salientam-se também: liderança/empreendedorismo, que designa os atores responsável pela 

tomada de decisões; importância do recurso, que reforça a necessidade da boa atuação do 

equipamento urbano; tecnologia disponível, o seu nível acessível aos atores; características distintas, 

que abordam as situações adversas que podem ocorrer em unidades de recurso; equipamentos 

construídos pelo homem, como a iniciativa de implantação da infraestrutura verde; e histórico 

ecológico, que trata das interações anteriores que afetam as relações humanas e ações a serem tomadas 

no âmbito da drenagem. 
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Figura 2 – Variáveis de primeiro nível em um sistema socioecológico em um sistema de águas pluviais urbanas 

 

Fonte: Adaptado de McGinnis e Ostrom, em 2014 

 

Na Tabela 1 estão contidas todas as variáveis de segundo nível relativas ao sistema e, em itálico, 

destacadas as específicas voltadas dentro da rede de águas pluviais urbanas à implantação da 

infraestrutura verde.  

Tabela 1 – Variáveis de segundo nível em um sistema socioecológico em um sistema de águas pluviais urbanas 

Sistemas de Governança de 

Águas Pluviais Urbanas (SG) 

Atores (A) Sistemas de Recurso Águas 

Pluviais (SR) 

Unidades de Águas 

Pluviais Urbanas (UR) 

SG1- Área política 

SG2- População 

SG3- Regime político 

SG4- Organizações de regras 

SG5- Regras utilizadas 

SG6- Sistemas de direito 

sobre a propriedade 

SG7- Estrutura de rede 

SG8- Continuidade Histórica 

A1- Número de atores 

relevantes 

A2- Atributos 

socioeconômicos 

A3- Históricos de 

experiências 

anteriores 

A4- Localização 

A5- Liderança/ 

Empreendedorismo 

A6- Confiança/ 

Reciprocidade 

A7- Conhecimento 

sobre o SES 

A8- Importância do 

Recurso 

A9- Tecnologia 

disponível 

SR1- Setor 

SR2- Definição nos limites do 

sistema 

SR3- Tamanho do sistema de 

recurso 

SR4- Facilidades construídas pelo 

homem 

SR5- Produtividade do sistema 

SR6- Propriedade de equilíbrio 

SR7- Previsibilidade da dinâmica 

do sistema 

SR8- Característica de 

armazenamento 

SR9- Localização 

SR10- Histórico ecológico 

UR1- Mobilidade da 

unidade de recursos 

UR2- Taxa de 

propagação 

UR3- Valor econômico 

UR4- Número de 

unidades 

UR5- Características 

Distintas 

UR6- Distribuição 

espacial e temporal 

Configurações sócio, político e econômicas (C) Ecossistemas Relacionados (ECO) Leis Ecológicas (LE) 

C1- Desenvolvimento Econômico 

C2- Tendências Demográficas 

C3- Estabilidade Política 

C4- Políticas Governamentais 

C5- Organizações Midiáticas 

C6- Tecnologia 

ECO1- Padrões Climáticas 

ECO2- Padrões de Poluição 

ECO3- Transações pelo foco da 

SSE 

 

LE1- Leis Físicas 

LE2- Leis Químicas 

LE3- Leis Biológicas 

 

O desenvolvimento do SSE permitiu compreender as associações das variáveis que influenciam 

nas tomadas de decisões sobre a gestão de águas pluviais urbanas; como também sobre a aplicação 
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dessa tecnologia requerer além de uma avaliação técnica, a intepretação socioecológica do processo. 

Uma vez que, o arcabouço metodológico utilizado permitiu a validação da necessidade de analisar as 

águas pluviais urbanas como um sistema complexo, com o objetivo de garantir uma governança 

integrada e multisetorial. 

 

CONCLUSÕES 

O modelo final não deve ser interpretado como definitivo para SSE de águas pluviais urbanas, 

uma vez que ainda há a necessidade da construção de mais conhecimento sobre a influência dos 

aspectos legais, sociais, econômicos, culturais e comportamentais sobre infraestruturas verdes. 

Mesmo assim, já é possível realizar uma análise por meio do modelo estabelecido, dentro o qual é 

possível entender como o SSE de águas pluviais se define como um sistema complexo e dinâmico. 
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