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editorial
inspiradas e apoiadas na natureza, custo-efe-
tivas, que provêm simultaneamente benefícios 
ambientais, sociais e econômicos e auxiliam no 
aumento da resiliência, por meio de intervenções 
sistêmicas, eficientes e adaptadas localmente. 

O termo foi cunhado pela União Internacional 
para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla 
em inglês) para definir um conceito guarda-chu-
va que inclui abordagens para a restauração e 
conservação de ecossistemas, serviços de adap-
tação climática, infraestrutura natural, gerencia-
mento de recursos naturais, entre outras iniciati-
vas. Além disso, o conceito de SbN se relaciona 
intrinsicamente com os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) da Organização das 
Nações Unidas (ONU).

Devido à sua importância, as Soluções basea-
das na Natureza para o Desenvolvimento foram 
o tema da segunda edição do Prêmio de Meio 
Ambiente (2021), promovido pela Universidade 
do Ambiente do INEA. O objetivo da premiação 
é estimular a produção de trabalhos acadêmicos 
sobre gestão ambiental, educação e pesquisa 
em matéria ambiental e conscientização pública 
para a preservação do meio ambiente. 

Além de inéditos, os trabalhos inscritos no Prêmio 
devem promover reflexões teóricas, analisar da-
dos objetivos, avaliar casos concretos ou propor 
soluções inovadoras, de baixo custo e complexi-
dade, que possam ser colocadas em prática no 
Estado do Rio de Janeiro em curto e médio prazo.

O resultado do certame premiou os autores dos 
três melhores trabalhos monográficos, de acordo 
com a classificação divulgada pela Comissão Jul-
gadora, da seguinte forma: R$ 14.000,00 (quatorze 
mil reais), para o primeiro colocado; R$ 10.000,00 
(dez mil reais), para o segundo colocado; e R$ 
8.000,00 (oito mil reais), para o terceiro colocado.

Nesta edição especial da revista Ineana apresen-
tamos os três trabalhos vencedores do prêmio e 

Desastres naturais relacionados a even-
tos extremos do clima já são registrados 
em todo o planeta.  A cada relatório do 
Painel Intergovernamental sobre Mu-

danças Climáticas, aumenta a certeza científica 
a respeito das mudanças do clima, assim como 
crescem as projeções da velocidade do fenôme-
no e os impactos associados.  

No Estado do Rio de Janeiro, vários fatores de 
ordem natural e antrópica, como relevo monta-
nhoso, exposição direta do litoral a fenômenos 
meteorológicos e oceanográficos e uso e ocupa-
ção inadequados do solo, nos fazem ser particu-
larmente vulneráveis aos impactos decorrentes 
das mudanças climáticas, vide o ocorrido recen-
temente no município de Petrópolis. 

Proteger o patrimônio natural e construído, pre-
servar as relações econômicas e socioculturais 
perante as mudanças climáticas, em prol da atu-
al e das futuras gerações, torna-se, portanto, um 
imperativo nas agendas governamentais, empre-
sariais e da sociedade civil. Afinal, é consenso a 
necessidade de trabalhar urgentemente com as 
vulnerabilidades do nosso estado para resguar-
dar principalmente a população e o ambiente.

Nesse contexto, tão importante quanto mitigar os 
efeitos da mudança do clima, é a adaptação da 
humanidade aos efeitos já em curso. As Soluções 
baseadas na Natureza (SbN) que têm sido apli-
cadas a projetos urbanos procuram responder 
de forma sustentável a esses desafios. São ações 

Philipe Campello 
presidente do Instituto Estadual  
do Ambiente (INEA)

Thiago Pampolha
secretário de Estado do Ambiente 
e Sustentabilidade (SEAS)

editorial

os que ficaram em quarto e quinto lugares. Em 
Manejo das águas urbanas: nova perspectiva 

para o Jockey Club Brasileiro (1º lugar), Luiza 
Nogueira Cavalcanti e Bianca Dragoni Valente 
se debruçam sobre as causas dos problemas de 
alagamento na região do Jockey Club Brasileiro, 
na cidade do Rio de Janeiro, para, a partir daí, 
propor uma revitalização do espaço baseadas 
em infraestrutura verde.

Também tratando da questão das enchentes, 
mas de uma perspectiva mais ampla, o segun-
do artigo da edição avalia o potencial das SbN 
para a reduzir as inundações, destacando que, 
sem ações preventivas, os riscos de alagamen-
to podem aumentar até 70 vezes. No trabalho, 
além de apresentarem estratégias de imple-
mentação de SbN focadas em recuperação flo-
restal, Stella Manes e Aliny Pires apontam qual 
possui o melhor custo-benefício na prevenção 
de alagamentos em nosso estado. 

Outra abordagem das SbN, desta vez associada 
a princípios da permacultura, é feita no manus-
crito dos terceiros colocados no prêmio, Maria 
Inês P. Ferreira e Nilson Coutinho G. Néto. A partir 
do estudo de caso da Estação Semente Águas 
Claras, no Estado do Rio, o trabalho da dupla 
mostra como práticas permaculturais associa-
das à conservação e à recuperação florestal 
podem inspirar iniciativas públicas e privadas 
destinadas à promoção da segurança hídrica 
em propriedades rurais fluminenses.

Encerrando a edição da Ineana dedicada ao II 
Prêmio Meio Ambiente do INEA, temos os artigos 
Utilização das Soluções baseadas na Natu-

reza em ambientes fluviais urbanos: proposta 

socioambiental do Parque Fluvial Paquequer 

- Teresópolis (RJ), de Camila Cristina Rodrigues 
Diniz, e Parque Municipal de Itaipava: requa-

lificação com uso de Soluções baseadas na 

Natureza, de Maria Cristina Franca Melo.

A inserção das SbN nas pautas de trabalho da 
SEAS e INEA, entretanto, não se resumem ape-
nas ao Prêmio Meio Ambiente. No Estado do 
Rio de Janeiro, o Conselho Estadual de Recur-
sos Hídricos, do qual a SEAS faz parte, instituiu 
o Cadastro Estadual de Soluções Baseadas na 
Natureza para Segurança Hídrica (CESBN) como 
componente do Sistema Estadual de Informa-
ções de Recursos Hídricos (SEGRHI). 

Em implementação, o CESBN é uma plataforma 
que será gerenciada pelo INEA para registro, inte-
gração e compartilhamento de dados e informa-
ções sobre as iniciativas de SbN, como ações, pro-
jetos ou programas, visando à segurança hídrica 
no Estado do Rio de Janeiro.

Boa leitura!
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Manejo das águas urbanas: 
nova perspectiva para o 
Jockey Club Brasileiro

Resumo
Um dos maiores desafios atuais de grande parte das ci-
dades brasileiras é encontrar uma relação de equilíbrio 
com a natureza e suas dinâmicas. Não é raro nos dias 
de hoje se deparar com notícias reportando alagamen-
tos, enchentes e deslizamentos de terra decorrentes 
das chuvas, os quais provocam grandes prejuízos para 
o funcionamento das cidades. O espaço urbano sofre 
cada vez mais intensamente as consequências de uma 
infraestrutura cinza obsoleta e monofuncional, basea-
da em materiais poluentes e grandes áreas de super-
fícies impermeáveis. O estudo realizado neste trabalho 
buscou entender os problemas presentes na região do 
Jockey Club Brasileiro, na cidade do Rio de Janeiro, e 
propor uma revitalização do espaço usando uma nova 
infraestrutura, baseada na natureza, de forma a tornar 
o espaço urbano mais resiliente e multifuncional.

Abstract
One of the biggest current challenges for most 

Brazilian cities is to find a balanced relationship 

with nature and its dynamics. It is not uncommon 

today to come across news reporting floods, 

landslides resulting from the rains, which caus-

es great damage to the functioning of the cities. 

Urban space is increasingly suffering from the 

consequences of an monofunctional and obsolete 

gray infrastructure, based on polluting materials 

and large areas of impermeable surfaces. The 

study carried out in this work, we sought to un-

derstand the problems faced in the nearby area 

of Jockey Club Brasileiro and propose a revital-

ization of the space using a new infrastructure, 

based on nature, in order to make the urban 

space more resilient and multifunctional.

Luiza Nogueira Cavalcanti; Bianca Dragoni Valente
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Palavras-chave
Drenagem Urbana. Resiliente. Multifuncional. 
Enchentes Urbanas. Infraestrutura Verde.

Keywords
Urban Drainage. Resilient. Multifunctional. Urban 
Floods. Green Infrastructure.
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2 1. Introdução

A infraestrutura dos espaços urbanos, tanto bra-

sileiros quanto do resto do mundo, é caracterizada, 

principalmente, por extensas áreas impermeabiliza-

das, o que reduz a superfície de infiltração nas cida-

des. Essa infraestrutura foi implantada historicamen-

te sob uma lógica que negligencia e desconsidera os 

processos e dinâmicas naturais do meio ambiente. 

Tomemos como exemplo os rios; são inúmeros os 

que se encontram retificados, canalizados e poluídos 

nas cidades, resultado de uma lógica de infraestru-

tura que busca drenar essas águas de maneira que 

elas pouco interfiram no desenho urbano (Figura 1).

Dessa maneira, é possível perceber que essas 

águas foram tratadas como um problema, um obs-

táculo a ser retirado do desenho da cidade, sem que 

fosse compreendido o propósito de seu desenho na-

tural e a importância de suas margens. Tal postura 

tornou as cidades cada vez mais sensíveis e suscetí-

veis aos desastres naturais. 

Segundo a Organização das Nações Unidas 

(ONU), calcula-se uma perda de US$ 250 a US$ 300 

bilhões por ano com desastres naturais (BARBOSA, 

2015). O relatório The Human Cost of Disasters: an 

overview of the last 20 years aponta que, entre 

2000 e 2019, o número de ocorrências de inundações 

urbanas aumentou 234%, comparativamente ao pe-

ríodo de 1980 a 1999 (Figura 2). Nos últimos 20 anos, 

as inundações urbanas corresponderam a 44% dos 

eventos de desastres ocorridos em todo o mundo, 

afetando 1,65 bilhão de pessoas. 

A redução drástica das áreas de infiltração no 

espaço urbano faz com que as cidades estejam 

cada vez mais em desarmonia com o meio ambien-

te e, consequentemente, suscetíveis aos problemas 

provocados por intervenções urbanísticas monofun-

cionais. Além disso, toda essa infraestrutura cinza so-

mada ao enorme volume de poluição gerado pelas 

cidades, que emitem gases do efeito estufa, intensi-

fica o aquecimento global, influenciando e alterando 

o regime de chuvas, e agravando ainda mais essa 

situação, haja vista que “[...] as tempestades estão 

mais violentas, as secas, mais severas e os ciclones e 

furacões menos piedosos.” (BARBOSA, 2015). 

Segundo Campos  (2001), 

As enchentes em áreas urbanas vêm-se 

agravando gradativamente, em termos 

de magnitude e frequência, fruto de pro-

blemas inerentes à ocupação desordena-

da do espaço urbano e à ineficiência do 

sistema de drenagem. O sistema de uma 

bacia não é projetado para funcionar 

em dadas condições adversas, condições 

estas ditadas pelo aumento de vazões 

Figura 1 - Relação entre cobertura impermeabilizada e escoamento superficial

Fonte: The Federal Interagency Stream Restoration Working Group (1998, p.23)

determinado pela impermeabilização da 

bacia urbana, graças aos efeitos de sua 

ocupação, e pela presença de sedimen-

tos e detritos juntos às descargas líquidas. 

Este quadro torna-se ainda mais significan-

te quando é acionado ao escoamento não 

apenas os sedimentos oriundos da lava-

gem da própria bacia, mas também o lixo 

urbano. Esta combinação, da presença de 

sedimentos originados pela erosão do solo 

da bacia juntamente com o acréscimo de 

lixo, são fatores agravantes dos malefícios 

que as cheias urbanas causam à popula-

ção atingida. Perdas materiais e humana, 

assim como grandes prejuízos à comuni-

dade em geral, são acarretados pela pou-

ca capacidade do sistema de drenagem 

da bacia em escoar as águas superficiais 

estagnadas na planície urbana (apud DE 

BONIS, 2005, p.15-16).

Tais ações inadequadas perante o espaço verde 

trazem consequências e desencadeiam desastres. 

O Brasil, dentro da perspectiva mundial, é o nono 

entre os 10 países com maior número absoluto de 

pessoas afetadas por desastres dessa natureza. 

(CENTRE FOR RESEARCH ON THE EPIDEMIOLOGY 

OF DISASTERS, 2020). A partir de dados levantados 

pelo Emergency Events Database (2021), o principal 

Figura 2 - Comparativo entre o número total de desastres por tipo nos períodos de 1980 a 1999 e de 2000 a 2019 

Fonte: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (2020, p.7)

tipo de desastre que afeta o país são as inundações, 

correspondentes a 71% dos eventos registrados en-

tre 2000 e 2018. O relatório apontou que, nesse mes-

mo período, as inundações provocaram um total de 

2.435 mortes, ou 88% das fatalidades geradas por 

desastres no país.

No caso do Estado do Rio de Janeiro, devido à 

formação geomorfológica fluminense, as construções 

que se encontram nas encostas são extremamente 

vulneráveis aos deslizamentos, principalmente em pe-

ríodos de forte chuva, uma vez que, para a instalação 

dessas construções, a cobertura vegetal foi retirada, 

deixando o solo exposto. Já a parte urbana localiza-

da nos vales, que, em tempos de chuva, serviria como 

espaço de acomodação da água excedente dos rios, 

sofre com a convergência das águas que descem 

dos morros. Todavia, devido à proximidade das cons-

truções em relação aos corpos hídricos, associada à 

canalização destes e à impermeabilização não só de 

suas margens, mas do espaço urbano como um todo, 

esse volume de água acaba provocando alagamen-

tos em inúmeros pontos da cidade.

Portanto, este artigo busca entender a relação 

da cidade com a água e suas consequências, pon-

tuar a importância das infraestruturas verdes e das 

Soluções baseadas na Natureza e analisar e dar 

soluções para melhorar essa relação. Para isso, foi 

utilizado como objeto de estudo a área do Jockey 

Club Brasileiro, localizado na Zona Sul da cidade do 
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2 Rio de Janeiro, que sofre constantemente com ala-

gamentos e inundações. O objetivo deste trabalho 

é propor soluções de infraestrutura verde que ame-

nizem esses impactos e também ofereçam serviços 

ecossistêmicos e espaços multifuncionais para o es-

paço urbano atual, tornando a cidade mais resiliente 

e propiciando mais equilíbrio com a natureza.

2. Materiais e métodos

2.1 Revisão bibliográfica

O termo “Soluções baseadas na Natureza (SbN)” 

é um conceito guarda-chuva que engloba diversas 

técnicas e soluções que visam restaurar e manejar 

os ecossistemas urbanos fortemente alterados. In-

fraestrutura verde, adaptação baseada em ecossis-

tema e desenvolvimento de baixo impacto (LID) são 

alguns exemplos de SbN.

A infraestrutura verde se popularizou diante da 

necessidade de trazer novas soluções para o plane-

jamento urbano, visto que as cidades altamente im-

permeabilizadas estão degradando cada vez mais o 

meio ambiente. Essa solução tem como objetivo criar 

um sistema socioecológico sistêmico, desenvolven-

do uma rede interligada de espaços multifuncionais 

vegetados e permeáveis. Além disso, busca recons-

truir e oferecer uma nova leitura da paisagem, bem 

como restabelecer os fluxos de biodiversidade, mi-

metizando a natureza e restaurando o ecossistema 

urbano. Ademais, para que haja maior interconexão 

e funcionalidade, a infraestrutura verde se baseia em 

seis sistemas interrelacionados: geológico, hidrológi-

co, biológico, social, circulatório e metabólico, de for-

ma a criar espaços com alto valor ecológico e social 

(HERZOG, 2013) (Figura 3).

As intervenções urbanas alteram de maneira 

acentuada o ciclo hidrológico e o funcionamento do 

fluxo da bacia hidrográfica. O uso de sistemas con-

vencionais de drenagem que visam apenas direcio-

nar a água o mais longe e rápido possível da cida-

de desestabiliza ainda mais os processos naturais, 

agravando os problemas de impermeabilização e, 

consequentemente, de inundações urbanas.

Figura 3 - Índice de dois fatores socioecológicos: valor ecológico e valor social dos espaços

Fonte: Adaptada pelas autoras de Herzog (2013, p.148)

Para Herzog (2013, apud FOLONI, 2017, p.2), a in-

fraestrutura verde “busca solucionar os problemas 

no local – na drenagem, no saneamento – mimeti-

zando a natureza ou exercendo a engenharia ‘suave’ 

[...], que trabalha com a paisagem e tira partido dela 

para soluções multifuncionais sustentáveis no longo 

prazo” (Figura 4). Seguindo a autora, o estudo pro-

posto neste artigo visa explorar e desfrutar os inú-

meros benefícios dessa infraestrutura, que possibilita 

mitigar as enchentes urbanas, pois trabalha com a 

captação, a retenção e o tratamento das águas su-

perficiais, além de reduzir a sobrecarga das galerias 

pluviais, uma vez que propicia uma redução na velo-

cidade de escoamento dessas águas.

Dessa forma, uma infraestrutura que aumenta a 

superfície infiltrante e que está intimamente relacio-

nada ao desenvolvimento de baixo impacto pode ser 

caracterizada como:

[...] uma gestão de águas pluviais com 

base ecológica, abordagem que favo-

rece a engenharia leve para gerenciar 

chuva no local por meio de uma rede 

de tratamento vegetado. O objetivo do 

LID é sustentar um regime hidrológico 

de pré-desenvolvimento do local usando 

técnicas de infiltração, filtragem, arma-

zenamento, e evaporação do escoamento 

de águas pluviais perto de sua fonte. Ao 

contrário da infraestrutura convencional 

“tubo-e-lagoa” que drena esse escoa-

mento para outro lugar através de tubos, 

bacias de captação, meios-fios e calhas, 

o LID trata o escoamento poluído por 

meio de uma rede distribuída de pai-

sagens de tratamento. (UNIVERSITY OF 

ARKANSAS COMMUNITY DESIGN CEN-

TER, 2010, p. 22)

O desenvolvimento do projeto se baseou em in-

fraestruturas verdes abordadas no Low Impact De-

velopment Manual (2010) e por Herzog (2013). Tais 

infraestruturas visam manejar as águas urbanas da 

bacia estudada de forma a melhorar a qualidade da 

água e reduzir alagamentos e inundações. Assim, 

Figura 4 - Infraestrutura cinza e infraestrutura verde

Fonte: University of Arkansas Community Design Center (2010, p.17)
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2 consequentemente, haverá uma melhoria da quali-

dade de vida urbana, propiciada pela regulação do 

clima local e pelo aumento da biodiversidade.

2.2 Metodologia

Este artigo propõe dar um novo uso ao Hipódromo 

da Gávea, conhecido como Jockey Club Brasileiro, com 

base em pesquisa bibliográfica, na leitura altimétrica 

da região, no estudo da hidrografia local, na presença 

de massa vegetal, na permeabilidade do solo e no en-

tendimento do processo de ocupação do local. A partir 

desses dados, de pesquisas de campo, do levantamen-

to realizado e de entrevistas com moradores, trabalha-

dores e transeuntes, é possível fazer uma análise para 

entender os principais problemas da região. 

O trabalho buscou permear diferentes escalas 

urbanas, visando à criação de um espaço de qua-

lidade para a restauração do ecossistema degrada-

do, mitigando os efeitos das mudanças climáticas, 

melhorando a dinâmica das águas e propiciando 

segurança hídrica. Além disso, intenta promover 

melhorias na gestão das águas urbanas e criar um 

Quadro 1 - Infraestruturas azuis

Bacia de sedimentação
Detém e acomoda as águas e 
permite a infiltração no solo.

Piso permeável
Infiltra e filtra a água, reduz o 
escoamento superficial

Bacia de detenção
Depressão vegetada que 
retarda a entrada da água no 
sistema de drenagem e infiltra 
no solo.

Jardim de chuva
Retém e filtra a água superficial

Bacia de retenção
Acomoda o excesso de água 
do sistema de drenagem e 
ajuda na limpeza da água

Canteiro pluvial
Retém e filtra a água supercial, 
promove a infiltração da água no 
solo.

Biovaleta
Jardim linear que retém a 
água superficial e promove a 
filtragem inicial

Alagado construído
Acomoda a água e filtra a polui-
ção difusa.

Telhado verde
Cobertura vegetal sobre lajes 
que retém a água antes de en-
trar no sistema de drenagem

Fonte: Elaborado pelas autoras

espaço de lazer que conecte cidade e natureza, esti-

mulando seu uso pela população e promovendo uma 

maior conscientização ambiental.

2.3 Estudo de caso

O projeto consiste no desenvolvimento de um 

parque urbano ecológico no Jockey Club Brasileiro, 

localizado na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, 

na margem da Lagoa Rodrigo de Freitas (Figuras 5 e 

6). O objeto de estudo está inserido entre duas vias 

de grande importância, a Avenida Borges de Medei-

ros e a Rua Jardim Botânico, por onde circulam mais 

de 200 mil veículos por dia e que ligam o Centro à 

Zona Oeste da cidade (MIGUEZ, 2012). Essa região 

altamente adensada é constantemente afetada por 

grandes alagamentos e inundações que interferem 

no fluxo viário e no funcionamento da cidade.

2.3.1 Breve histórico da ocupação

Originalmente chamada pelos índios de Sacope-

napã, a Lagoa possuía um largo canal de comunica-

ção com o mar regido pela maré que tornava suas 

Figura 5 - Mapas do Estado e da cidade do Rio de Janeiro

Fonte: Elaborada pelas autoras

Figura 6 - Mapa da bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas

Fonte: Adaptada pelas autoras
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2 águas salobras. Nos primórdios da fundação da ci-

dade do Rio de Janeiro, seu entorno era ocupado 

por engenhos de cana-de-açúcar. Desde o século 

XVI, há relatos de extravasamento das suas águas, 

o que gerava preocupações em relação às planta-

ções da região (CORREA, 2009). Com a chegada, 

em 1808, da Coroa Portuguesa, que implantou a Fá-

brica Real de Pólvora e o Horto Imperial (futuro Jar-

dim Botânico) às margens da lagoa, já denominada 

Lagoa Rodrigo de Freitas, a cidade foi estimulada a 

crescer em direção aos bairros do Jardim Botânico 

e da Gávea (GASPAR, 2015). No século XIX (Figura 

7), com a decadência da cana-de-açúcar, os enge-

nhos foram fragmentados em diversas chácaras. 

A chegada dos bondes intensificou o processo de 

urbanização e o aumento de moradias na região, 

até então ocupada por casas esparsas ao longo do 

bairro Jardim Botânico (MIGUEZ, 2012).

A Lagoa Rodrigo de Freitas, que já registrava ex-

travasamentos, se tornou também um grande pro-

blema para a saúde pública. A partir de 1870, com 

o rápido aumento populacional, a infraestrutura não 

acompanhou o ritmo da expansão urbana, provo-

cando o surgimento de favelas em suas margens 

e, consequentemente, graves questões sanitárias. 

Na primeira metade do século XX, com a explosão 

das epidemias, os pântanos, brejos e lagoas foram 

apontados como focos das doenças. Sendo assim, 

era preciso aterrar todas as águas estagnadas. 

(CORREA, 2009).

No início dos anos 1900, o prefeito Pereira Passos 

promoveu um plano de reforma urbana que, alinhando 

estética e higienização, visava sanear e aterrar parte 

da Lagoa, mirando o melhoramento da cidade. So-

mente por volta de 1920, com o projeto do engenheiro 

Saturnino de Brito, é que a Lagoa sofreu intensas mo-

dificações para permanecer salgada, reduzir a entrada 

de água doce e, assim, sanar o problema das doenças. 

Saturnino criou um sistema composto por dois 

canais e controlado por comportas. Um deles mar-

geia a Lagoa, e foi construído para recolher as águas 

dos rios dos Macacos, Cabeça e Rainha que desciam 

do Maciço da Tijuca, direcionando-as para o mar. 

Esse canal, denominado Canal do Jockey, juntamen-

te com uma comporta na foz do Rio dos Macacos, 

evitaria a formação das áreas pantanosas e o as-

soreamento do entorno da lagoa. O segundo canal, 

chamado de Jardim de Alá, regularia a conexão la-

goa-mar, controlando os extravasamentos da lagoa 

e equilibrando a troca de águas (CORREA, 2009).

De acordo com o historiador Maurício Santos 

(LUCENA, 2016), “os aterros nunca foram uma novi-

dade. Eles já aconteciam desde 1808. Nesse processo 

todo, mais da metade da Lagoa Rodrigo de Freitas 

foi aterrada.” No final do século XIX, durante esse 

processo de urbanização, diversos trechos nas mar-

gens da Lagoa foram aterrados, em parte como um 

reflexo do forte interesse imobiliário na construção 

de prédios residenciais. 

Nesse período, parte do aterramento da lagoa 

deu espaço para a implantação do Jockey Club 

Brasileiro, que sediava o turfe, esporte da alta so-

ciedade que estava no auge, valorizando a região. 

Após intensas alterações, em 1989, o espelho da la-

goa recebeu tombamento municipal, e, em 2000, foi 

tombada pela União. O espelho d'água da lagoa, que 

originalmente tinha 4,48 milhões de m2, foi reduzido 

à metade (Figura 8), ficando com aproximadamente 

2,30 milhões de m2 (GASPAR, 2015).

2.3.2 Caracterização da bacia hidrográfica

O Jockey Club Brasileiro, que ocupa cerca de 643 

mil m2, está inserido da bacia da Lagoa Rodrigo de 

Freitas, que drena as águas dos bairros Ipanema, La-

goa, Humaitá, Jardim Botânico e Gávea. No passado, 

grande parte da água drenada era oriunda das sub-

-bacias dos rios dos Macacos, Cabeça e Rainha, que 

nascem na vertente sul do Maciço da Tijuca, conheci-

da como Serra da Carioca (NETO, 2003). Com o plano 

de saneamento da região e a implantação do projeto 

do Saturnino de Brito, os rios deixaram de desaguar 

na Lagoa e foram direcionados para um canal arti-

ficial, o Canal da Avenida Visconde de Albuquerque, 

que leva suas águas até o mar. A maré interfere nesse 

canal, influenciando na intensificação das inundações 

da área quando há elevadas precipitações.

O Rio dos Macacos, o principal corpo hídrico do 

sistema, nasce a aproximadamente 520 m de altitu-

de e possui 4,46 km de extensão e 9,07 km2 de área 

de drenagem. O Rio Cabeça é outro com grande 

Figura 7 - Planta do Distrito Federal de 1942

Fonte: Correa (2009, p.60)

Figura 8 - Mapa limite atual e original da Lagoa Rodrigo de Freitas 

Fonte: Correa (2009; p.287)
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2 contribuição para o sistema. Com 3,20 km de exten-

são, está praticamente todo canalizado, correndo 

por baixo da via e desaguando no canal da Aveni-

da Lineu de Paula Machado. O Rio Rainha, por sua 

vez, se conecta ao sistema pelo Canal do Jockey, 

que permite uma transposição de vazões entre as 

bacias; isto é, dependendo do nível d'água de cada 

rio, o Rio dos Macacos pode, por vezes, desaguar na 

Praia do Leblon, através do canal da Avenida Viscon-

de de Albuquerque, ou desaguar na Lagoa, junto ao 

Clube Naval Piraquê. A situação mais comum é o seu 

deságue na Praia do Leblon, já que em sua foz há 

uma comporta que permanece fechada durante a 

maior parte do tempo (MIGUEZ, 2012).

A bacia da Lagoa Rodrigo de Freitas conta com 

dois traços geomorfológicos distintos: o Maciço Cos-

teiro, que são as encostas por onde os rios descem, e 

a planície costeira, que são as baixadas entre o sopé 

do Maciço da Tijuca e o mar. A conexão entre a La-

goa e o mar é feita através de um canal artificial de 

800 metros de comprimento, conhecido como Canal 

do Jardim de Alá (NETO, 2003).

As cabeceiras dos rios que compõem a bacia da 

Lagoa encontram-se com áreas cobertas de floresta 

ombrófila densa protegidas pelo Parque Nacional da 

Floresta da Tijuca. Porém, seus baixos cursos passam 

por áreas altamente urbanizadas, impermeabilizadas 

e com pouca ou nenhuma cobertura vegetal. Apesar 

de serem considerados de pequena extensão, esses 

rios possuem grandes declividades a montante, que, 

juntamente com a intensa alteração das suas planí-

cies de inundação, provocam um rápido escoamento 

das águas para as partes baixas. Sem ter onde se in-

filtrar, as águas alagam a malha urbana da cidade, 

gerando grandes transtornos (COSTA, 1999). O tipo 

de formação característico do Maciço da Tijuca im-

Figura 9 - Mapa de localização do Jockey Club 

Fonte: Elaborada pelas autoras

Figura 10 - Mapa de análise da área estudada

Fonte: Elaborada pelas autoras

pede a circulação dos ventos úmidos vindos do mar, 

provocando chuvas orográficas, chuvas essas que 

respondem pelos altos números de precipitações 

nessas elevações. Essas chuvas também contribuem 

para o grande volume de água que chega na planície, 

aumentando o pico da vazão do rio e acelerando o 

processo de colapso da rede de drenagem urbana e 

o transbordamento dos rios (COSTA, 1999).

2.3.3 Análise e diagnóstico

A região possui uma grande oferta e fácil aces-

so ao transporte público, permitindo a conexão com 

outras áreas da cidade (Figuras 9 e 10). Porém, o hi-

pódromo, que hoje está subutilizado e abandonado, 

é uma infraestrutura de grande escala e robusta no 

meio da malha urbana da cidade. Ele torna o lugar 

inseguro, já que a calçada é estreita, e por todo o seu 

perímetro passam vias de intenso fluxo. Além disso, 

seu muro e os muros dos demais clubes privados da 

região tornam o entorno hostil aos pedestres que ali 

transitam, uma vez que não há atratividade nem per-

meabilidade física, o que obriga o pedestre a seguir 

em uma única direção.

A estrutura urbana da região, com intensa imper-

meabilização do solo, favorece o aumento do escoa-

mento superficial. Em épocas de chuvas intensas, a 

rede de drenagem subdimensionada colapsa, e as 

vias acabam servindo como rede complementar à 

rede de drenagem principal, interferindo no fluxo 

viário da cidade. O Jockey Club Brasileiro também 

acentua o processo de inundação, uma vez que seu 

muro funciona como um grande dique, provocando 

a estagnação das águas nas vias.

Apesar da vasta vegetação dos parques do en-

torno, a malha urbana dos arredores carece de ar-

borização, o que aumenta o volume de água superfi-

cial pela falta de permeabilidade do solo. Ademais, a 

fragmentação da mancha verde, devido à expansão 

da cidade, provoca a perda de hábitats da fauna 
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2 e flora local e, consequentemente, a perda de bio-

diversidade. Dentro do Jockey Club também apre-

senta-se uma baixa biodiversidade, com extensos 

gramados, sem estratificação vegetal, dificultando a 

infiltração da água no solo e reduzindo os serviços 

ecossistêmicos da região.

No hipódromo, grande parte das construções 

encontra-se ociosa, já que o esporte do turfe está 

em decadência. Algumas edificações foram revita-

lizadas para a instalação de restaurantes e outras 

ainda funcionam como moradia dos trabalhadores 

do hipódromo. Próximo ao Jockey há dois grandes 

parques de lazer: o Parque dos Patins e o Parque das 

Figueiras, onde há um intenso movimento de pes-

soas nos finais de semana.

No âmbito hidrológico, o Rio dos Macacos, prin-

cipal tributário da bacia da lagoa, é canalizado em 

grande parte da sua extensão, o que também reduz 

a infiltração da água no solo e, aliado à modificação 

da sua calha secundária, provoca o transbordamen-

to do corpo hídrico. Além disso, Lucas (2007) aponta 

que há diversas ligações clandestinas ao longo do rio 

que tornam a água poluída e imprópria para o con-

tato humano. Como os rios da bacia nascem no alto 

da Serra da Carioca, eles ficam suscetíveis às grandes 

 Tabela 1 - As dez maiores preciptações pluviométricas em 24 horas

ID Estação mm/24h Data Hora

104 Sumaté 360,2 06/04/2010 17:35

3 Rocinha 343,4 09/04/2019 15:00

28 Alto da Boa Vista 341,2 09/04/2019 16:15

17 Barra/Barrinha 335,2 09/04/2019 15:00

16 Jardim Botânico 334,4 09/04/2019 15:00

6 Copacabana 329,4 09/04/2019 15:30

1 Vidigal 312,2 09/04/2019 14:45

19 Barra/Riocentro 311,4 09/04/2019 15:00

18 Jacarepaguá/Cidade de Deus 289,6 09/04/2019 16:00

33 Tijuca/Muda 286,0 26/04/2011 19:30

Fonte: Alerta Rio (2021)

chuvas orográficas que precipitam no Maciço da Ti-

juca. Essas águas chegam rapidamente à parte mais 

baixa da bacia, no cruzamento da Rua Pacheco Leão 

com a Rua Jardim Botânico, ao lado do Jockey Club.

De acordo com Miguez (2012), as chuvas, a fal-

ta de permeabilidade e o subdimensionamento do 

sistema de drenagem urbana da região provocam 

grandes alagamentos. A partir do estudo de Miguez, 

foi possível dimensionar o tamanho das manchas de 

alagamento no mapa da Figura 11.

Portanto, é possível utilizar o espaço que hoje 

se encontra subutilizado para acomodar e tratar as 

águas e devolvê-las para a lagoa, contribuindo para 

a melhoria da qualidade das águas urbanas. A solu-

ção também permite criar pontos de recolhimento 

de águas superficiais, aumentar a permeabilidade 

física do entorno, dar novos usos às construções 

existentes e aumentar a massa vegetal e a permea-

bilidade do solo, criando um espaço multiescalar e 

multifuncional com alto valor ecológico e social.

3. Resultados e discussão

O trabalho desenvolvido neste artigo consiste em 

uma proposta de intenções para minimizar os efeitos 
Figura 11 - Manchas de inundações a partir da simulação de cheia na atual condição da bacia 
Fonte: Adaptada pelas autoras de Miguez (2012)

das enchentes e alagamentos na região do Jardim 

Botânico a partir da análise do local. O Jockey Club 

Brasileiro, que está inserido nessa região, contribui 

para a acentuação do problema, logo, foi usado 

seu espaço para propor um parque urbano ecológi-

co que visa manejar as águas da bacia da região e 

acomodar seu excedente, mitigando os problemas e 

reduzindo os danos à infraestrutura da cidade.

3.1 Diretrizes

O projeto visa a uma intervenção dentro do Joc-

key Club Brasileiro, mas é de extrema importância 

o entendimento do funcionamento de toda a bacia. 

Logo, é preciso também indicar possíveis interven-

ções a montante da bacia e ao longo dos rios, para 

que se possa reduzir e tratar parte do volume de 

água que desce do Maciço da Tijuca. Além disso, ao 

longo dos canais de drenagem, propõe-se aumentar 

a área de infiltração das margens com uso de técni-

cas de bioengenharia, através de gabião e enroca-

mento, e de jardins flutuantes para ajudar a tratar a 

água do sistema. Dessa maneira, cria-se um parque 

urbano ecológico que irá conectar a malha urba-

na e as manchas verdes. O sistema de tratamento 

proposto dentro do Jockey irá recolher e tratar as 

águas dos rios dos Macacos e Cabeça, desaguando-

-as na lagoa, próximo ao Lagoon. O Canal da Aveni-

da Visconde de Albuquerque servirá apenas como 

um ladrão do novo sistema de manejo de água se o 

sistema colapsar.

3.2 O sistema de águas

O projeto propõe o tratamento das águas fluviais e 

pluviais da região (Figura 13). A água com poluição 

difusa é recolhida da bacia do Rio dos Macacos e 

Rio Cabeça, entra no parque e passa por um sistema 
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Figura 12 -Mapa diretrizes da área estudada 
Fonte: Elaborada pelas autoras

Figura 13 -Mapa de projeto do Jockey Club 
Fonte: Elaborada pelas autoras

Figura 14 - Corte esquemático e perspectiva do sistema de fitorremediação
Fonte: Elaborada pelas autoras

de alagados construídos com fitorremediação 

de técnicas combinadas (SILVA, 2014). A partir da 

topografia, foram criadas lagoas de detenção e 

retenção para acomodar as águas dos rios. Ao longo 

de toda a malha viária do recorte, propõe-se canteiros 

pluviais e biovaletas vegetadas para onde as águas 

superficiais, que inicialmente ficavam concentradas 

nas vias urbanas, serão direcionadas para infiltrar 

no solo e serem levadas para jardins de chuva e, 

posteriormente, para as lagoas principais do sistema.

A água que desce das encostas do Maciço da Ti-

juca entra no parque e passa por um gradeamento, 

onde ficam retidos os resíduos sólidos, como o lixo 

urbano que é jogado irregularmente nas águas. De-

pois, segue por uma bacia de sedimentação, a fim 

de decantar partículas menores de resíduos. Pos-

teriormente, as águas passam por duas bacias de 

wetlands de fluxo horizontal, (alagados construídos) 

compostos por diferentes camadas de solo, com vá-

rias granulometrias, a fim de promover o tratamento 

mecânico, físico-químico e microbiológico. A água é 

direcionada para córregos com meandros, aumen-

tando seu tempo dentro do sistema. Esses córregos 

possuem quedas d’água para ajudar na aeração 

da água, remoção de fósforo, nitrogênio, demanda 

química de oxigênio (DQO) e demanda bioquímica 

de oxigênio (DBO) (SILVA, 2017). A terceira bacia do 

sistema é uma grande bacia de detenção que visa 

à exposição da água à luz solar, à detenção e à in-

filtração da água no solo. Além disso, essa bacia é 

composta por ilhas flutuantes que ajudam na redu-

ção de fósforo, nitrogênio, DQO e DBO. Por fim, a 

última bacia do sistema é voltada para acomodar 

e infiltrar parte da água do sistema. Ela conta com 

ilhas plantadas que criam nichos ecológicos de pre-

servação da fauna e flora nativa.
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2 O sistema de fitorremediação (Figura 14) propõe 

margens alagáveis ao longo do percurso da água 

que permitem o extravasamento das bacias, retendo 

a água dentro do parque. As margens possuem dois 

níveis de transbordamento, para períodos de chuvas 

intermediárias e períodos de chuvas intensas. A saída 

para o canal da Avenida Visconde de Albuquerque teria 

uma soleira que impediria que a água do Rio Rainha 

entrasse nesse novo sistema, mas funcionaria como 

um ladrão, permitindo que a água do parque transpas-

sasse para aquele canal, se necessário (Figura 15).

3.3 A estrutura viária

De acordo com o projeto, a estrutura viária exis-

tente no Jockey Club será mantida, enquanto a re-

moção de trechos do muro criaria aberturas e uma 

maior conexão do parque com o entorno (Figura 16). 

Os estacionamentos serão revitalizados e servirão 

como bacias de retenção em momentos de grandes 

chuvas, além de contar com um piso permeável. As 

ruas dentro do parque serão todas pensadas para 

o pedestre: ficarão no mesmo nível das calçadas e 

serão equipadas com pavimentos permeáveis, can-

teiros pluviais e jardins de chuva (Figura 17).

A relação entre o parque e a cidade também foi 

reformulada. Apesar de o muro do Jockey estar in-

serido em uma questão de tombamento, é interes-

sante propor uma revisão para a melhoria do lugar. 

Para isso propõe-se a retirada de parte do muro, 

para permitir uma maior conexão entre o parque e 

Figura 15 -Esquema de transbordamentos das bacias do projeto
Fonte: Elaborada pelas autoras

a cidade. A Rua General Garzon, originalmente, era 

composta por três vias e o canal do Rio dos Maca-

cos. A proposta é retirar a via próxima ao muro do 

Jockey para requalificar a margem do rio com ga-

bião e criar um boulevard peatonal e uma ciclovia 

junto aos novos pontos de comércio.

Na proposta, a estrutura viária da Avenida Borges 

de Medeiros foi mantida devido à sua importância 

para o funcionamento da cidade, mas teve seus espa-

ços requalificados. No canteiro central, que funcionava 

como estacionamento, propõe-se uma biovaleta vege-

tada, que irá acomodar as águas superficiais, tratá-las 

e direcioná-las para dentro do Jockey. Com a retirada 

do muro do Jockey, a calçada seria reestruturada com 

canteiros pluviais, calçada com piso permeável, biova-

leta e ciclovia (Figura 19).

3.4 A estrutura social

As atividades com cavalos serão suspensas, e as 

baias, requalificadas. As edificações serão voltadas 

para uso comercial e de habitação, mantendo os mora-

dores do local. Os espaços comerciais serão de proprie-

dade do parque, sendo o aluguel do espaço usado na 

manutenção e em investimentos na nova infraestrutura 

proposta. As tribunas serão mantidas como arquiban-

cadas para shows e eventos. A parte interna das tribu-

nas será voltada para um museu da memória do local.

O projeto visa tornar o desenho original das 

pistas do Jockey, no caminho principal do parque, 

como memória do local, além de contar com trilhas 

Figura 16 -Mapa de proposta de manchas verdes
Fonte: Elaborada pelas autoras

Figura 17 - Corte proposta para as ruas internas do parque 
Fonte: Elaborada pelas autoras
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Figura 18 -Perspectiva de proposta para Rua General Garzon 
Fonte: Elaborada pelas autoras

Figura 19 - Corte da proposta para a Avenida Borges de Medeiros 
Fonte: Elaborada pelas autoras

Figura 20 -Corte esquemático do sistema de fitorremediação proposto com plantas sugeridas para o funcionamento do projeto 
Fonte: Elaborada pelas autoras

no sub-bosque, novas rotas de ciclovia e espaços de 

convivência, como praças, jardins temáticos, qua-

dras, polo gastronômico e playgrounds.

3.5 As áreas verdes

No âmbito ecológico, o projeto propõe o uso de 

espécies nativas da Mata Atlântica e apresenta três es-

calas de vegetação de acordo com os estratos vegeta-

tivos: Floresta densa, Bosque e Sub-bosque. A Floresta 

densa será composta pelos estratos herbáceo, arbus-

tivo e arbóreo, a fim de criar nichos ecológicos para a 

restauração da biodiversidade local sem contato hu-

mano. O Bosque, composto pelos estratos herbáceo e 

arbóreo, estimulará o contato da população com a na-

tureza, através de trilhas e espaços temáticos como o 

Pomar de Mata Atlântica e o Jardim Zen. Já o Sub-bos-

que vai ser composto apenas por árvores, e seus es-

paços estimularão a permanência da população. Com 

a implantação dessa massa vegetal, a permeabilidade 

do solo aumentará, ao passo que a poluição sonora 

e a sensação de ilha de calor diminuirão, tornando o 

espaço mais agradável.

O projeto prevê etapas de faseamento da ve-

getação, com a escolha, no primeiro momento, de 

espécies mais resistentes e de rápido crescimento, 

para, depois, as espécies secundárias serem inse-

ridas, aumentando a diversidade do ecossistema, 

até que, futuramente, espécies mais sensíveis e com 

grande importância ecológica possam também fa-

zer parte do meio. O uso de espécies nativas permiti-

rá a recuperação do ecossistema local, aumentando 

a biodiversidade da região. Além disso, conectará as 

manchas verdes urbanas existentes, facilitando a cir-

culação da fauna nativa. 

O sistema de fitorremediação conta com qua-

tro bacias de tratamento, além da zona de amorte-

cimento da entrada do parque. Nas primeiras duas 

bacias, serão inseridas macrófitas emergentes 

como a Pontederia cordata e a Thalia geniculata, 

que irão fazer o tratamento mecânico, físico-quí-

mico e microbiológico. No alagado construído com 

ilhas flutuantes, além de macrófitas emergentes 

como Typha latifolia próximo às margens e ma-

crófitas fixas submersas para oxigenar a água, ha-

verá macrófitas flutuantes como Eichornia crassi-

pes. A lagoa plantada, além de espécies nativas da 

Mata Atlântica resistentes a alagamentos nas ilhas 

flutuantes, terá macrófitas emergentes e macrófi-

tas fixas submersas, como a Egéria sp e a Elodea 

canadensis (Figura 20). 
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2 4. Conclusão e recomendação

Este artigo procurou explicitar os benefícios e a im-

portância da implementação da infraestrutura verde e 

das Soluções baseadas na Natureza nos espaços ur-

banos, inclusive propondo uma intervenção no Jockey 

Club Brasileiro, visando solucionar os problemas que a 

área enfrenta, principalmente, com alagamentos.

Para efeitos de comparação, de acordo com o 

Business Times, o Bishan Park, um dos maiores par-

ques em Cingapura, que renaturalizou o Rio Kallang 

para reduzir os alagamentos da região, custou US$ 

8,5 milhões, cerca de R$ 45 milhões. Para solucio-

nar o problema das enchentes na Grande Tijuca, “o 

custo final dos três reservatórios e do desvio do Rio 

Joana será de R$ 460 milhões, um valor 48% acima 

dos R$ 310 milhões estimados inicialmente [...]”, se-

gundo a Associação de Dirigentes de Empresas do 

Mercado Imobiliário.

Dessa forma, fica claro que implementar Soluções 

baseadas na Natureza é uma medida muito mais in-

teligente a médio e longo prazo. E não só pelo custo 

financeiro – cerca de 10% do custo de soluções de in-

fraestrutura cinza tradicionais. Além de serem mais 

eficientes na solução dos problemas, as SbN trazem 

inúmeros serviços ecossistêmicos para o ambiente ur-

bano e aumentam a biodiversidade e as áreas verdes, 

melhorando a qualidade de vida da população.
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Prevenção de enchentes no 
Estado do Rio de Janeiro: 
as Soluções baseadas na 
Natureza como adaptação a 
eventos climáticos extremos

Resumo
As mudanças climáticas vão tornar os eventos extre-
mos mais frequentes, aumentando o risco de enchen-
tes em todo o Estado do Rio de Janeiro. Este trabalho 
avalia o potencial das Soluções baseadas na Nature-
za (SbN) para a redução deste risco através de uma 
proposta de recuperação florestal desenvolvida para 
o estado. Os resultados indicam que o risco de enchen-
tes pode aumentar até 70 vezes com a falta de ação 
preventiva, mas as SbN foram eficazes em atenuar im-
pactos. A estratégia de segundo menor custo, baseada 
na regeneração natural, apresenta melhor custo-be-
nefício para prevenção de enchentes, com 100 milhões 
de metros cúbicos de retenção. Os inúmeros cobenefí-
cios ambientais, econômicos e sociais das SbN podem 
contribuir para a resiliência do estado.

Abstract
Climate change will increase the frequency of 
extreme events, increasing flood risk across the 
state of Rio de Janeiro. We evaluated the poten-
tial of Nature-Based Solutions (NbS) to reduce 
this risk through a forest recovery proposal de-
veloped for the State. The results indicate that 
the flood risk can increase up to 70 times with 
a lack of preventive action, but NbS was effecti-
ve in buffering impacts. The second-lowest cost 
strategy, based on natural regeneration, is more 
cost-effective for flood prevention retaining 100 
million cubic meters of storm water. The nume-
rous environmental, economic and social co-be-
nefits of NbS can contribute to the resilience of 
the State.

Stella Manes; Aliny P. F. Pires 

Flood prevention in Rio de Janeiro State: 
Nature-based Solutions as adaptation to 
extreme weather events
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2 1. Introdução

As mudanças climáticas estão entre os maiores pro-

blemas ambientais da atualidade (IPCC, 2018). Previsões 

para o futuro indicam um aumento na temperatura mé-

dia acima de 4oC até o final do século, além de uma 

maior variabilidade nos padrões de precipitação em 

todo o planeta (IPCC, 2018). Sabe-se que com a intensi-

ficação das mudanças climáticas, e ao longo do tempo, 

eventos climáticos extremos serão cada vez mais fre-

quentes, comprometendo o bem-estar das pessoas e 

a capacidade produtiva de sistemas socioeconômicos 

(IPCC, 2012; MYHRE et al., 2019). Estimativas recentes 

sugerem que eventos extremos de precipitação podem 

dobrar de frequência a cada grau que a temperatura 

do planeta aumentar e, com isso, registrar os maiores 

aumentos previstos (MYHRE et al., 2019). 

Consequências mais graves das mudanças climá-

ticas são esperadas para ambientes com maior vulne-

rabilidade e menor capacidade de adaptação, como 

é o caso de grandes centros urbanos (ROSENZWEIG 

et al., 2019). Tais regiões estão sujeitas a maior risco 

climático no futuro devido ao padrão de desenvolvi-

mento, ao descarte inadequado do lixo e à alta con-

centração populacional, fatores que as tornam espe-

cialmente vulneráveis às mudanças do clima (PCRJ, 

2018). Além disso, devido à alta impermeabilidade 

do solo, uma característica dos centros urbanos, que 

na maior parte de sua extensão se caracterizam por 

áreas cimentadas, adensamento de construções e 

sistema de drenagem insuficiente, a ocorrência de en-

chentes e inundações é eminente (CARTER, 2018; IBGE, 

2018). No Brasil, estima-se que mais de 8 milhões de 

pessoas vivam em áreas de risco de enchentes, mais 

da metade na Região Sudeste, onde a cidade do Rio 

de Janeiro, com cerca de 450 mil pessoas nessa si-

tuação, foi ranqueada como a segunda do país (IBGE, 

2010) que mais expõe a sua população àquele risco. 

O Estado do Rio de Janeiro vem sendo palco de 

inúmeras enchentes, enxurradas e deslizamentos de 

encostas há vários anos (IBGE, 2018). Em 2011, as per-

das econômicas causadas pelas enchentes na Região 

Serrana do estado chegaram a R$ 4,8 bilhões. Deze-

nas de pessoas morreram e mais de 35 mil morado-

res da região ficaram desabrigados (IBGE, 2012). De 

forma geral, a estrutura do Estado do Rio de Janei-

ro favorece o agravamento de enchentes devido ao 

alto grau de conversão de uso do solo e à topografia, 

marcada por grandes maciços de montanhas inter-

calados com áreas de baixada e pela grande proxi-

midade dos maiores municípios em relação à costa 

e aos corpos hídricos, de maneira que o sistema de 

drenagem artificial urbano não é suficiente para im-

pedir a ocorrência de inundações (SEA/INEA, 2018). A 

grande concentração populacional no estado aumen-

ta a sua vulnerabilidade, uma vez que é previsto um 

aumento considerável no número de pessoas suscetí-

veis a danos decorrentes de enchentes e inundações 

associadas às mudanças climáticas (SEA/INEA, 2018). 

De fato, a previsão para a região sudeste é que as 

mudanças climáticas provoquem aumentos na tem-

peratura e precipitação (PBMC, 2012), agravando ain-

da mais o risco de eventos climáticos extremos. 

Dentre as alternativas para reduzir o risco de en-

chentes nos centros urbanos, as Soluções baseadas 

na Natureza (SbN) são as que possuem maior poten-

cial (KADAVERUGU et al., 2020; DUSHKOVA & HAASE, 

2020) e recebem destaque no Plano de Adaptação Cli-

mática do Estado do Rio de Janeiro (SEA/INEA, 2018). 

As SbN são ações que protegem e recuperam ecos-

sistemas naturais para solucionar problemas globais 

e sociais, promovendo benefícios para os humanos e 

a natureza (COHEN-SHACHAM et al., 2016). Também 

se apresentam como um caminho para a prevenção 

de enchentes por resguardarem centros urbanos resi-

lientes através da provisão de serviços ecossistêmicos 

e da recuperação de áreas negligenciadas ou degra-

dadas, reduzindo riscos e melhorando o bem-estar da 

população (DUSHKOVA & HAASE, 2020). A recupera-

ção de ambientes florestais próximos às cidades re-

duz a propensão a enchentes, pois há maior permea-

bilidade de água absorvida e retida pelo ambiente, 

agindo, assim, como sistemas de drenagem natural 

(QUAGLIOLO et al., 2021; KADAVERUGU et al., 2020). 

Dessa forma, as SbN não são apenas uma estratégia 

para conter os riscos atuais de enchentes nas cidades; 

elas também diminuem o risco advindo das mudan-

ças climáticas em curso, promovendo concomitante-

mente adaptação e mitigação climática (EGERER et 

al., 2021; IPCC 2018). 

A implementação de SbN em prol da prevenção 

de enchentes não somente reduz exacerbado risco 

climático, como exalta questões sociais essenciais 

(BENAYAS et al., 2009). A magnitude do dano dos de-

sastres não depende apenas da intensidade da expo-

sição climática, mas também do número de pessoas 

expostas ao evento extremo e da capacidade de lidar 

com ele (IPCC, 2012; SEA/INEA, 2018). Neste sentido, o 

Estado do Rio de Janeiro é extremamente vulnerável, 

pois o risco de desastres naturais está atrelado a re-

giões com maior vulnerabilidade social. A população 

que mora em áreas de risco de enchentes também 

possui renda menor e menos acesso a saneamento, 

ocupando majoritariamente encostas e margens de 

rios sujeitas a deslizamentos (IBGE, 2018). Apesar do 

elevado risco social, o impacto dos eventos extremos 

ainda é pouco estudado em comparação a outros 

componentes das mudanças climáticas (IPCC, 2012). A 

modelagem e quantificação dos potenciais benefícios 

da implementação dessas ações são essenciais para 

guiar a tomada de decisão em nível local (HAMEL et 

al., 2021). Entretanto, pouco se sabe sobre o potencial 

benefício da implementação de SbN no estado, prin-

cipalmente sobre a capacidade delas em atenuar a 

ocorrência de enchentes.

Neste estudo, avaliamos o potencial de diferentes 

estratégias de implementação de SbN focadas em re-

cuperação florestal e voltadas à diminuição do risco 

de enchentes no Estado do Rio de Janeiro. Para isso, 

utilizamos como cenários de implementação a estra-

tégia de recuperação florestal prevista pelo Instituto 

Estadual do Ambiente (INEA) e técnicas de modela-

gem focadas no potencial efeito da recuperação flo-

restal na capacidade de retenção de água do sistema. 

2. Métodos

2.1 Área de estudo

A análise tem como área de estudo o Estado do 

Rio de Janeiro, que possui 92 municípios distribuídos 

por cerca de nove regiões hidrográficas. São cerca de 

17 milhões de habitantes, que se concentram, princi-

palmente, na Região Metropolitana (39%). Os diversos 

setores produtivos do estado apresentam níveis críti-

cos de segurança hídrica, demandando investimentos 

em infraestrutura hídrica voltada à adaptação climá-

tica, por meio de iniciativas de curto e médio prazo 

(PRADO, 2010). Tradicionalmente, esse investimento 

tem sido destinado à infraestrutura tradicional, des-

prezando o potencial das Soluções baseadas na Na-

tureza, as quais são o foco da modelagem descrita a 

seguir (WWAP, 2018).

2.2 Identificação do risco de enchentes

 O modelo utilizado foi o Urban Flood Risk Mitiga-

tion, do software Integrated Valuation of Ecosystem 

Services and Tradeoffs (InVEST) (HAMEL et al., 2021; 

QUAGLIOLO et al., 2021; KADAVERUGU et al., 2020). 

Além de avaliar o risco de enchentes baseado na im-

permeabilidade à precipitação (excluindo enchentes 

de cunho fluvial ou costeiro), o modelo leva em consi-

deração o papel da vegetação natural no aumento da 

permeabilidade à água da chuva no solo, que diminui o 

escoamento superficial (runoff) que leva às enchentes. 

Sendo assim, o modelo calcula a capacidade da vege-

tação de diminuir o volume do runoff após um evento 

de precipitação, especificamente através da quantida-

de de água absorvida por pixel, comparado ao volu-

me de água precipitado (SHARP et al., 2020). Para isso, 

o modelo utiliza valores de Curve Number para cada 

combinação de classes de uso e tipo de solo em cada 

pixel, sendo capaz de estimar a capacidade de infiltra-

ção de água após um evento de chuva ao transformar 

o volume de precipitação em volume de escoamento 

superficial (MISHRA & SINGH, 2003). Utilizando a inten-

sidade de eventos de chuva e o Curve Number em 

cada pixel, o modelo produz um índice de retenção de 

enchentes (gradiente crescente de retenção entre 0 e 

1) e um valor de runoff não retido (um somatório do 

valor de todos os pixels, em milímetros) (SHARP et al., 

2020). Além disso, faz uma extrapolação para a área 

de estudo e estima o volume total de água retido (m3). 

A metodologia aplicada neste trabalho possui 

caráter inovador, pois, pela primeira vez na literatura 

científica, o potencial de diferentes cenários de SbN 

para reduzir o risco futuro dos eventos extremos exa-

cerbados pelas mudanças climáticas é comparado.
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2 2.3. Definição da capacidade de infiltração do solo 

(Curve Numbers)

Foram utilizadas diferentes combinações de siste-

mas de usos do solo com tipos de solo e estabelecidos 

valores de capacidade de infiltração no solo para cada 

um deles. O mapa de uso e cobertura do solo foi obtido 

através da base de dados do INEA para o Estado do 

Rio de Janeiro no ano de 2018 (INEA, 2018). Para a clas-

sificação dos quatro grandes grupos de tipo de solo e 

sua capacidade gradativa de infiltração/escoamen-

to, foi utilizado o mapa Global Hydrologic Soil Groups 

HYSOGs250m (ROSS et al., 2018), desenvolvido com 

base na taxa de infiltração da água na superfície e na 

taxa de movimento da água dentro do solo (MISHRA 

& SINGH, 2003). Solos do grupo A, B, C e D possuem 

potencial de infiltração e movimento de água da chuva 

alto, moderado, baixo e muito baixo, respectivamente 

(ROSS et al. 2018). O Estado do Rio de Janeiro possui 

predominantemente solos com baixíssima capacidade 

de escoamento (majoritariamente solos tipo D, segui-

do de solos tipo C, com ausência de solos tipo A), o que 

aumenta o risco de escoamento superficial das chuvas 

e de ocorrência de enchentes. 

Os valores de capacidade de infiltração no solo 

para um evento de chuva (Curve Numbers), para 

cada uma das combinações de uso do solo e tipos de 

solo (Tabela 1), foram produzidos utilizando-se todos 

os valores nacionais disponibilizados pela Agência 

Nacional de Águas (ANA, 2021). Para o restante, fo-

ram usados valores indicados pelos desenvolvedores 

do modelo (USDA, 2004; SHARP et al., 2020). 

2.4 Incorporação de Soluções baseadas na 

Natureza

Para avaliar o potencial benefício advindo das 

SBN, foi utilizado o mapa de áreas prioritárias no Es-

tado do Rio de Janeiro, produzido pelo INEA (INEA, 

2010). O mapa indica áreas com diferentes priorida-

Tabela 1 - Valores de Curve Number* utilizados no Modelo de Urban Flood Risk Mitigation 
do InVEST,  para cada combinação de sistema de uso do solo e tipo de solo

Curve Numbers (CN)

Classes de uso e
cobertura do solo Solo A Solo B Solo C Solo D

Corpos arenosos 
(cordão arenoso, restinga, salinas) 0 0 0 0

Reflorestamento (Silvicultura) 26 52 62 69

Vegetação secundária em estágio 
médio e avançado 36 60 70 76

Vegetação secundária em estágio inicial
e comunidades relíquia 36 60 73 79

Campo/Pastagem 49 69 79 84

Agricultura 64 76 84 88

Áreas urbanizados 93 93 93 93

Área umida e mangue 95 95 95 95

Corpos d’água (água, dinâmica fluvial/
lagunar) e afloramento rochoso 100 100 100 100

* O Curve Number é um gradiente de valores de 0 a 100, em que 0 indica completa infiltração de água de um evento de 
chuva, e 100 indica nenhuma infiltração.

Fonte: Elaborada pelos autores

des para regeneração natural e restauração flores-

tal, baseado em diferentes índices de fragilidade do 

meio, funcionalidade ecológica, importância biológica 

e índice de conectividade (INEA 2010). Neste trabalho, 

utilizamos quatro cenários de SbN, com um gradiente 

de aumento em área recuperada considerando dois 

níveis de prioridades (alto e médio) em regeneração 

natural e restauração florestal, baseados em um gra-

dativo aumento no custo de implementação (Tabela 

2; Figura 1). Entenda-se como restauração florestal o 

esforço de recuperação ativa da vegetação, enquan-

to a regeneração natural é entendida aqui como um 

processo mais lento de recuperação conduzida (BE-

NINI et al., 2017). O custo de implementação de rege-

neração natural e da restauração florestal é estimado 

em R$ 3.000 e R$ 20.000 por hectare (Tabela 2), com 

tempo de implementação estimado em 5 e 3 anos, 

respectivamente (BENINI et al., 2017). 

A estimativa para obtenção de benefícios da recu-

peração florestal é de 10, 20 e 30 anos para espécies 

com crescimento rápido, moderado e lento, respecti-

vamente (BRANCALION et al., 2012). Apesar de a recu-

peração florestal produzir cobenefícios imensuráveis 

para a biodiversidade e para os serviços ecossistêmi-

cos, é possível estimar o valor monetário de alguns 

desses benefícios (VALE et al., 2021; GRIMA et al., 2016; 

PIRES et al., 2017). Em um período de 10 anos após 

a implementação de recuperação florestal, o retorno 

financeiro obtido através dos serviços ecossistêmi-

cos providos pode ser mais rentável que o lucro mé-

dio obtido com o uso do solo anterior (ex. pasto para 

pecuária; BRANCALION et al., 2012). Portanto, para 

contabilizar os benefícios advindos da implementa-

ção dos diferentes cenários de SbN para a produção 

de madeira, obtenção de produtos não madeireiros e 

sequestro de carbono, utilizamos como estimativas: 

US$ 250 por hectare por ano para produção de ma-

deira; US$ 2.000 por hectare por ano para a obtenção 

de produtos não madeireiros de fruto e semente de 

palmeira, considerando a existência de 100 indivíduos 

por hectare; e acumulação de 15 toneladas de dióxido 

de carbono equivalente (CO2eq) por hectare por ano, 

considerando o valor de US$ 11 por CO2eq (BRANCA-

LION et al., 2012). As estimativas foram extrapoladas 

para toda a área recuperada em cada um dos cená-

rios, utilizando a taxa de conversão para a moeda 

brasileira (US$ 1 = R$ 5).

O mapa de prioridades para restauração foi so-

breposto com o mapa de uso do solo, e, nas áreas a 

serem restauradas, as classes de uso do solo foram 

alteradas para vegetação secundária em estágio mé-

dio/avançado, simulando a plena recuperação flo-

restal. Todos os mapas foram produzidos utilizando o 

ArcMap 10.5 e a projeção SIRGAS 2000 UTM zone 23S.

2.5 Eventos extremos de precipitação

Para simular condições recorrentes em um futu-

ro de mudanças climáticas, foram utilizadas duas in-

tensidades de eventos extremos de precipitação: um 

valor médio de evento extremo de precipitação de 50 

mm por hora e um valor máximo de 100 mm por hora. 

Esses valores foram estabelecidos com base na série 

histórica para a região (ex. Sistema de Alerta do Rio; 

http://www.sistema-alerta-rio.com.br/) e já foram 

utilizados em experimentos de campo que buscaram 

reproduzir eventos de precipitação extrema para o 

Estado do Rio de Janeiro (PIRES et al., 2016). Para fins 

de comparação, foi utilizado o valor de chuva de 10 

mm por hora como um valor de chuva média normal.

3. Resultados

Os resultados indicam que o aumento do risco de 

enchentes não é proporcional ao aumento na intensi-

dade da precipitação. Em comparação a uma chuva 

média, um evento extremo médio produz cinco vezes 

mais chuva. Entretanto, produz 23 vezes maior quan-

tidade de escoamento superficial (runoff) (Tabela 3). 

Um evento extremo máximo produz 10 vezes mais 

chuva que um evento médio de precipitação. Entre-

tanto, produz um runoff 70 vezes maior (Tabela 3). 

Proporcionalmente, o índice de retenção da água no 

solo decresce conforme há um aumento no volume 

de precipitação. O índice de retenção de um evento 

médio de precipitação é quase máximo (> 0,9), ao 

passo que decresce >30 e >50% em eventos extremos 

médios e máximos, respectivamente (Tabela 3). 

Todos os cenários de SbN testados demonstraram 

enorme potencial de redução de risco de enchentes 
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Tabela 2 - Cenários de Soluções baseadas na Natureza para o Estado do Rio de Janeiro*

Área Recuperada (hectares) Área 
Florestada

Cenários de Soluções 
baseadas na Natureza

Regeneração 
Natural

Restauração 
Florestal Total Custo

% 
maior
atual 

%
Estdo

RJ 

SbN1
Regenrção Natural 
de áreas com 
prioridade alta

380809 0 380809 R$ 1.142.427.644 8 25

SbN2

Regeneração 
Natural de áreas com 
prioridade 
alta e média

687192 0 687192
R$ 

2.061.575.052
35 31

SbN3

Regeneração 
Natural de áreas 
com prioridade alta e 
média + Restauração 
Florestal 
de áreas com 
prioridade alta

687192 160753 847945
R$ 

5.276.636.563
50 35

SbN4

Regeneração Natural 
de áreas com priori-
dade alta e média + 
Restauração Florestal 
de áreas com priori-
dade alta e média

687192 461233 1148425
R$ 

11.286.235.696
79 41

* Os cenários considerados possuem um gradiente de custo de implementação e área recuperada em hectares. A área total 
florestada (vegetação secundária médio/avançada) de cada cenário foi comparada com a área florestada no cenário atual, 
indicando a porcentagem de aumento em relação aos valores atuais (% maior que atual) e absolutos para o estado como um 
todo (% Estado RJ)

Tabela 3 - Diferença entre valores médios de chuva e eventos 
extremos exacerbados pelas mudanças climáticas*

Intensidade da Chuva Precipitação 
(mm)

Runoff                       
(mm)

Índice de 
Retenção

Chuva média (10 mm/h) 311530 26393 0,938

Evento extremo médio(50mm/h) 
Diferença para chuva média

1557650
5 vezes maior

609967
23 vezes maior

0,624
-34%

Evento extremo máximo (100 mm/h)
Diferença para chuva média

 3115300
10 vezes maior

1845018
70 vezes maior

0,418
-55%

*Os valores observados na tabela foram modelados para o cenário atual de uso e cobertura do solo (sem a implementação 
de SbN).

Fonte: Elaborada pelos autores

Fonte: Elaborada pelos autores

em comparação com o cenário atual, e a efetividade 

se deu de acordo com a proporção de cobertura flo-

restal recuperada (i.e., quanto maior a cobertura de 

floresta, maior o índice de retenção, o volume retido 

e a redução do runoff; Figura 2 e Tabela 4). As redu-

ções mais singelas foram do cenário SbN1, enquanto, 

do cenário SbN2 até o SbN4, as reduções foram mais 

proeminentes e similares entre si (Tabela 4). Todos os 

cenários se mostraram mais eficientes em um even-

to médio de precipitação (com redução de até 57% 

do runoff), no qual, conforme maior a intensidade da 

chuva, há maior diminuição na eficiência de redução 

do risco (Figura 2; Tabela 4). Adicionalmente, todas 

as estratégias de SbN apresentam cobenefícios com 

potencial retorno monetário anual que superam os 

custos de implementação (Tabela 5). 

Com base na proporção de benefícios similares 

oferecidos pelas estratégias SbN2, SbN3 e SbN4 com 

Figura 1: Mapa com disposição espacial da recuperação de áreas nos cenários de Soluções baseadas na Natureza. A caracterização, quan-
tidade de área recuperada e custo de implementação de cada cenário estão indicados na Tabela 2

Fonte: Elaborada pelos autores
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Tabela 4 - Efetividade das Soluções baseadas na Natureza 
para redução do risco de enchentes no Estado do Rio de Janeiro

Cenários de 
Soluções Baseadas 

na Natureza

Runoff
(mm)

Indice de
retenção

Valor total 
retido(m2)

Runoff
(mm)

Indice de
retenção

Valor total 
retido(m2)

Runoff
(mm)

Indice de
retenção

Valor total 
retido(m2)

Cenário Atual 26393 0,938 407436512 609833 0,624 1354594208 1845018 0,418 1815414496

Cenário SbN1
Diferença para 
atual

23119

-12%

0,950

1,3%

412851800

5415288

584459

-4%

0,642

2,9%

1394423744

3982536
1708572

-3%
0,433

3,6%

1881924896

66510400

Cenário SbN2
Diferença para 
atual

12866

-51%

0,959

2,3%

414051048

6614536

519872

-15%

0,658

5,5%

1419605888

65011680

1653933

-10%

0,447

6,9%

1928035008

112620512

Cenário SbN3
Diferença para 
atual

12403

-53%

0,961

2,4%

414718496

7281984

509512

-16%

0,665

6,6%

1434523456

79929248

1634520

-11%

0,453

8,4%

1955728640
140314144

Cenário SbN4
Diferença para 
atual

11269

-57%

0,965

2,8%

416350704

8914192

487896

-20%

0,679

8,9%

1465650240

111056032

1594835

-14%

0,466

11,6%

2012326272
196911776

Figura 2 Efetividade da diminuição do runoff em cada cenário de Soluções baseadas na Natureza proposto, em comparação ao cenário atual

Fonte: Elaborada pelos autores

Fonte: Elaborada pelos autores

relação à redução do risco de enchentes, e conside-

rando o custo de implementação, a estratégia SbN2 

apresenta o melhor custo-benefício (Figura 2; Tabelas 

2 e 4). A implementação da estratégia SbN2 é capaz 

de reduzir o runoff em >50% para chuva média e em 

15% e 10% nos casos de eventos extremos médios e 

máximos, respectivamente. O índice de retenção no 

cenário SbN2 aumenta conforme a intensidade da 

precipitação, chegando a subir até 7% em relação ao 

nível atual em eventos extremos máximos para o es-

tado (Tabela 4). Entretanto, é importante ressaltar que 

embora tal valor seja referente à média total do esta-

do, alguns municípios serão particularmente benefi-

ciados pela estratégia SbN2 (Figura 3). Nos municípios 

do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Teresópolis, Itaboraí, 

Nilópolis, Tanguá, Cabo Frio, Búzios, Piraí, Porciúncula, 

São Francisco de Itabapoana, Sumidouro, Varre-Sai 

e Carapebus, o índice de retenção aumentou entre 

10% e 30% sob eventos extremos máximos, enquanto 

esse aumento foi muito mais expressivo em Quissamã 

(77%), São João da Barra (194%) e Arraial do Cabo 

(255%) (Figura 3). O volume total retido sob eventos 

extremos máximos no cenário SbN2 chega a mais de 

três milhões de metros cúbicos para os municípios de 

Petrópolis, Teresópolis, Valença, Quissamã, Campos 

dos Goytacazes, São João da Barra e São Francisco 

de Itabapoana em comparação com o cenário atual 

(Figura 3). 

4. Discussão

 As mudanças climáticas vão exacerbar a frequên-

cia de eventos extremos de precipitação, aumentando 

consideravelmente o risco de desastres advindos de 

enchentes, principalmente nos grandes centros ur-

banos, como os do Estado do Rio de Janeiro. Nossos 

resultados demonstram que o risco de enchentes au-

menta consideravelmente em eventos extremos de 

precipitação (até 70 vezes) em cenários onde não há 

nenhum esforço efetivo de recuperação florestal no 

estado. Isso evidencia a necessidade de traçar estra-

tégias urgentes para respaldar a população fluminen-

se, sendo fundamental avaliar as alternativas já es-

tabelecidas para o estado. Este trabalho evidencia o 

Figura 3: Aumento na retenção de chuva no cenário SbN2 em comparação ao cenário atual sob eventos extremos para os municípios 
do Estado do Rio de Janeiro. A diferença entre o índice de retenção é mostrada em porcentagem, e a diferença do volume total retido é 
mostrada em metros cúbicos sob eventos extremos médios (esquerda) e máximos (direita) 

Fonte: Elaborada pelos autores
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2 enorme potencial da implementação de estratégias 

de SbN através da regeneração natural e restaura-

ção ecológica nas áreas prioritárias identificadas 

pelo INEA. A implementação dessas estratégias é 

capaz de reduzir o risco de enchentes em todo o es-

tado, diminuindo o escoamento superficial (runoff) 

em até 57%, e de reter até quase 200 milhões de 

metros cúbicos a mais de chuva no solo. Nossos re-

sultados reforçam o papel das SbN em apresentar 

uma saída custo-efetiva que permite agregar uma 

série de cobenefícios e garantir eficiência em médio 

e longo prazo. 

Cada vez mais os benefícios da implementa-

ção das SbN para a sociedade têm sido reconheci-

dos (BUSTAMANTE et al., 2019; SEDDON et al., 2020; 

BRANCALION et al., 2019; PIRES et al., 2021a; GUERRA 

et al., 2020; CROUZEILLES et al., 2019; STRASSBURG 

et al., 2019). De fato, todos os cenários de restauração 

ecológica e regeneração natural considerados aqui 

foram capazes de reduzir o risco de enchente para o 

Estado do Rio de Janeiro. No entanto, identificamos 

que a estratégia com melhor custo-benefício para a 

prevenção de enchentes no estado é a SbN2, focada 

na regeneração natural e capaz de reduzir o runoff 

em mais de 50% em chuvas médias, e em 15% e 10% 

nos casos de chuvas extremas médias e máximas, 

em comparação à ausência de ação preventiva. O 

índice de retenção médio para o estado aumentou 

em até 7% em eventos extremos máximos, sendo que 

alguns municípios, nos quais o índice de retenção au-

mentou mais de 250%, foram mais beneficiados.

A implementação da SbN2 proporciona grandes 

benefícios sob eventos extremos médios para o Esta-

do do Rio de Janeiro, principalmente para as regiões 

Norte Fluminense e das Baixadas Litorâneas. Cabe 

ressaltar que ambas as regiões apresentam fatores 

que aumentam a vulnerabilidade a enchentes, como 

um perfil de uso do solo mais distinto em relação ao 

restante do estado, com alta concentração de áreas 

úmidas e agricultura concomitante à reduzida cober-

tura vegetal (INEA, 2018). Sendo assim, os municípios 

dessas regiões seriam amplamente favorecidos pela 

implementação de estratégias de recuperação flo-

restal. Por exemplo, o Norte Fluminense foi particu-

larmente beneficiado pela recuperação florestal pre-

vista nos municípios de São Francisco de Itabapoana, 

São João da Barra, Quissamã e Carapebus, o que se 

mostrou crucial para o considerável aumento na re-

tenção do escoamento superficial. Ademais, sob os 

eventos extremos máximos mais críticos, o aumento 

na capacidade de retenção da chuva se mostra pre-

sente em grande parte do estado, principalmente nas 

regiões Norte Fluminense, do Médio Paraíba, Metro-

politana e Serrana. Particularmente, os municípios da 

Região Serrana, que já foram palco de grandes de-

sastres associados a enchentes, estão justamente en-

tre os mais beneficiados pelas SbN. Durante apenas 

um evento de enchente, a região já registrou perdas 

econômicas da ordem de R$ 4,8 bilhões (IBGE, 2012), 

soma que supera o custo de implementação da SbN2 

em todo o estado. Além de evitar prejuízos frente a fu-

turos desastres na região, a implementação das SbN 

ainda gerou ganhos na forma de inúmeros cobenefí-

cios com potencial valor monetário. 

Estudos recentes têm reforçado as vantagens 

financeiras da implementação da regeneração na-

tural como estratégia com melhor custo-efetividade 

em contraposição à restauração ativa, permitindo 

que iniciativas de recuperação florestal ganhem es-

cala (CROUZEILLES et al., 2020; CROUZEILLES et al., 

2017). O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) 

é um dos instrumentos legais que pode acelerar a 

implementação de projetos com este objetivo (BOR-

GO et al., 2017; BRANCALION et al., 2012; GRIMA et 

al., 2016). Cabe ressaltar que uma das maiores difi-

culdades relacionadas à implementação de estraté-

gias de SbN baseadas na regeneração natural reside 

na identificação das áreas onde o seu potencial de 

sucesso é maior (CROUZEILLES et al., 2020). Neste 

sentido, o mapa de áreas prioritárias desenvolvido 

pelo INEA, utilizado neste trabalho, provê o subsídio 

necessário, elencando diferentes prioridades e faci-

litando o processo de implementação (INEA, 2010). 

A avaliação e ponderação de potenciais opções de 

SbN implementadas de forma estratégica são es-

senciais para traçar a melhor solução em médio e 

longo prazo (STRASSBURG et al., 2019). 

Apesar do custo alto de implementação de áreas 

recuperadas, o potencial das SbN para reduzir o risco 

de enchentes urbanas prevalece sobre demais estra-

tégias de infraestrutura cinza, como a construção de 

reservatórios, ou, ainda, em relação às perdas econô-

micas geradas por grandes inundações, devido, prin-

cipalmente, aos inúmeros cobenefícios que provê (AL-

VES et al., 2019). Ao mesmo tempo, é cada vez mais 

evidente o reconhecimento de que, em médio e longo 

prazo, os cobenefícios atrelados à implementação de 

SbN focadas em um aspecto específico, como a re-

dução do risco de enchentes, excedem os custos de 

implementação (IPBES, 2018; BRANCALION et al., 2019; 

STRASSBURG et al., 2016; MATOS et al., 2020; CROU-

ZEILLES et al., 2020). Por exemplo, estudos recentes 

contabilizaram os benefícios ecológicos e sociais sig-

nificativos (STRASSBURG et al. 2016) da regeneração 

natural da Mata Atlântica relacionados a aumentos 

consideráveis na biodiversidade (MATOS et al., 2020) 

e serviços ecossistêmicos. É importante ressaltar que 

os cobenefícios ambientais se traduzem em benefí-

cios sociais. Sabe-se que os serviços ecossistêmicos 

abrangem todos os aspectos da vida e do bem-estar 

humano, sendo essenciais para garantir o cumpri-

mento de diversas agendas sociais como aquelas pre-

vistas nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS; WOOD, 2018; PIRES et al., 2021b; IPBES, 2018). Os 

desastres associados a enchentes também possuem 

cunho social, econômico e ambiental, de forma que a 

implementação das SbN em centros urbanos é cru-

cial para a redução dos danos à população e para a 

promoção da Agenda 2030, através do aprendizado 

com experiências locais passadas, da ponderação do 

potencial de cada uma das alternativas disponíveis e 

da consideração do seu impacto na redução da vul-

nerabilidade social e do custo de infraestrutura a ser 

estabelecida (ROSENZWEIG et al., 2019). 

Dessa forma, além de contribuírem diretamente 

para os ODS de regulação do clima como estraté-

gia local de adaptação e mitigação para a redução 

da intensidade das mudanças climáticas (SEDDON 

et al., 2020; STRASSBURG et al., 2016; MATOS et al., 

2020), as SbN, concomitantemente, concorrem para 

diversos outros ODS, como redução da pobreza, pro-

moção de cidades resilientes e comunidades susten-

táveis, proteção da vida, inovação e infraestruturas, 

e redução das desigualdades (PIRES et al., 2021b). 

Notavelmente, a contribuição das SbN para o ODS 

6, que discorre sobre água limpa e saneamento, vai 

além da redução dos riscos de inundação, uma vez 

que a regeneração natural pode garantir o abasteci-

mento de aquíferos ao promover a manutenção dos 

fluxos hidrológicos e da qualidade da água (ANA, 

2019). Espera-se um aumento de 54%, aproximada-

mente, na captação de água subterrânea nas pró-

ximas décadas, devido às irregularidades climáticas 

e ao aumento da demanda (ANA, 2019). Garantir a 

manutenção desses estoques pode ser chave para 

garantir o bem-estar dos fluminenses na próxima 

década. Grandes cidades como o Rio de Janeiro já 

reconhecem o papel das SbN e traçam caminhos 

baseados no desenvolvimento sustentável e na ação 

climática (PDS, 2021). O Estado do Rio de Janeiro é 

especialmente propenso a desastres naturais ad-

vindos de eventos extremos climáticos. Portanto, o 

Plano de Adaptação Climática do Estado do Rio de 

Janeiro, ao reconhecer as SbN como principal estra-

tégia para um futuro climático resiliente e sustentá-

vel, faz um grande avanço na integração das agen-

das social, econômica e ambiental (SEA/INEA, 2018).

5. Conclusões e/ou recomendações

 Apesar de a literatura sobre mudanças climáticas 

ainda ser escassa em relação ao impacto de even-

tos extremos de precipitação, é esperado que as mu-

danças climáticas irão exacerbar a frequência desses 

eventos (IPCC, 2012). Nossos resultados evidenciam 

que a ocorrência de desastres naturais atrelados a 

eventos extremos de precipitação pode ser remedia-

da com a recuperação da vegetação nativa, mesmo 

que através da adoção de técnicas de baixo custo. 

Neste sentido, a proposta de recuperação florestal 

já estabelecida para o estado, através da identifica-

ção das áreas prioritárias para a sua implementação, 

reafirma o potencial das SbN propostas em nosso 

estudo. Uma vez que os cenários de restauração pro-

postos são aqueles já desenhados para o estado, a 

implementação desses projetos pode ocorrer de for-

ma imediata, especialmente nos municípios mais vul-

neráveis a grandes inundações. 

Diversos instrumentos legais podem garantir a 

implementação dessas ferramentas em tempo há-
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2 bil para que o Estado do Rio de Janeiro contribua 

para o cumprimento de acordos internacionais e 

para o alcance da Agenda 2030. A conservação da 

biodiversidade é passo primordial para que a sus-

tentabilidade seja alcançada nas dimensões social e 

econômica. Dessa forma, a atuação de instituições 

dedicadas à recuperação da Mata Atlântica, o esta-

belecimento de parcerias com o setor privado, em 

especial com empresas detentoras de áreas verdes 

conservadas, e a concessão de subsídios para estra-

tégias de PSA podem prover os gatilhos necessários 

para a implementação das SbN em todo o estado. O 

Estado do Rio de Janeiro já possui os elementos de 

capital natural e social necessários para o sucesso 

da implementação das SbN (SEA/INEA, 2018). Devi-

do à grande incerteza associada a futuros eventos 

climáticos extremos, as SbN se apresentam como 

uma solução que “não gera arrependimentos” (no-

-regrets), ou seja, que gera benefícios desde a sua 

implementação, os quais, no médio e longo prazo, 

são maiores do que os custos de implementação. 

Neste trabalho, evidenciamos o potencial das SbN 

na adaptação às mudanças climáticas; em especí-

fico, na redução dos riscos de enchentes no Estado 

do Rio de Janeiro e, concomitantemente, na promo-

ção de inúmeros cobenefícios e na mitigação climá-

tica, exaltando os objetivos sociais e econômicos 

previstos na Agenda 2030.
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Soluções baseadas na Natureza 
aplicadas à gestão das águas: 
integrando conservação florestal 
e sistemas permaculturais à luz da 
Agenda 2030 da ONU – o caso da 
Estação Semente Águas Claras 

Resumo
A implementação do Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 6 (ODS 6) da Agenda 2030 da ONU im-
plica um olhar mais amplo para a promoção da ges-
tão sustentável, participativa e integrada das águas. À 
luz das recomendações da “ONU Água”, investigamos 
como as Soluções baseadas na Natureza (SbN), asso-
ciadas à conservação de águas e florestas, podem ser 
integradas aos princípios da permacultura – “cuidar da 
Terra, cuidar das pessoas e compartilhar os benefícios 
associados aos bens e serviços”. O estudo empregou 
um procedimento inédito desenvolvido para analisar 
as SbN aplicadas à gestão das águas, integrando a 
metodologia de zoneamento permacultural ao zone-
amento de Unidades de Conservação (UC), a partir do 
caso de duas UCs de Proteção Integral: as Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural Águas Claras I e II, 
situadas na microbacia do Rio Carukango, Região Hi-
drográfica IX do Estado do Rio de Janeiro. Os resulta-
dos e práticas inovadoras descritos podem ser replica-
dos não só na RH IX, mas no Estado do Rio de Janeiro 
em geral, para promover a segurança hídrica regional.

Abstract
The accomplishment of UN 2030 Agenda’s Sustaina-
ble Development Goal 6 (SDG 6) implies a broader 
view towards the promotion of sustainable, partici-
patory and integrated water management. In light of 
UN Waters’s recommendations, the objective of this 
work is to investigate how Nature-based Solutions 
(NbS) associated with water and forest conserva-
tion can be integrated to the permaculture’s ethical 
principles – “Earth care, people care and fair share”. 
Employing an inedit procedure developed to analy-
ze NbS applied to water management, proposing to 
integrate the permacultural zoning methodology to 
the Conservation Areas zoning. Two Integral Protec-
tion Conservation Areas located in the the Carukan-
go river microbasin, in the Hydrographic Region IX 
of Rio de Janeiro State were studied: the Águas Cla-
ras I and II Natural Patrimony Private Reserves. The 
results and the innovative practices described here 
can be replicated not only in HR IX, but in Rio de 
Janeiro State in general, in order to promote water 
security at the regional level.

Maria Inês Paes Ferreira, Nilson Coutinho Gomes Néto

Nature-based solutions applied to water 
management: integrating forest conservation 
and permaculture systems in the light of the 
UN 2030 Agenda – the case of Águas Claras 
Seed Station
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1. Introdução

Em um contexto mundial de mudanças climáti-

cas, desequilíbrios e insegurança hídricos, garantir a 

contínua provisão dos serviços ecossistêmicos ne-

cessários ao bem-estar das populações humanas e 

não humanas não é tarefa trivial. Para isso, é fun-

damental valorizar os serviços ecossistêmicos (RAY-

MOND et al., 2017), de forma a promover o progresso 

em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sus-

tentável (ODS), estabelecidos pela Agenda 2030 da 

Organização das Nações Unidas (ONU) (UN, 2015). 

Nesse contexto, as Soluções baseadas na Natu-

reza (SbN) – ou Nature-based Solutions (NbS) – vêm 

sendo recomendadas em nível mundial como estra-

tégia para o aperfeiçoamento da gestão de recur-

sos hídricos, com alto potencial de contribuição para 

o alcance do ODS 6 – “Assegurar a disponibilidade 

quali-quantitativa e a gestão sustentável da água e o 

acesso ao saneamento para todas e todos” (WWAP, 

2018; IPEA, 2019; SHIAO et al., 2020). 

No Brasil, as SbN são consideradas pelos ór-

gãos gestores como um conceito abrangente que 

contempla terminologias afins, como “Infraestru-

tura Verde ou Natural”, “Adaptação baseada em 

Ecossistemas (AbE)” e “Contribuição da Natureza 

para as Pessoas (CNP)”, e cada vez mais são di-

fundidas no país e no mundo. Ressalta-se que sua 

disseminação e implementação tem sido intensa-

mente debatida na Câmara Técnica de Infraestru-

tura Verde (CTIV), criada em 2020, do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de 

Janeiro (CERHI-RJ). 

Quando constituídas por extensas áreas vegeta-

das ou úmidas, essas SbN são conhecidas como “SbN 

de paisagem”, usualmente localizadas em territórios 

rurais. As SbN de paisagem integram a componente 

de conservação, proteção e recuperação de áreas 

estratégicas para assegurar a segurança hídrica, 

que privilegia nascentes, zonas de recarga hídrica e 

matas ciliares do Programa Estadual de Segurança 

Hídrica do Estado do Rio de Janeiro (PROSEGH) (RIO 

DE JANEIRO, 2021). 

A real implementação das SbN ligadas à con-

servação florestal e restauração ecológica de áreas 

prioritárias para aumento da disponibilidade hídrica 

quali-quantitativa, como mananciais de abasteci-

mento público no meio rural, configura um grande 

desafio. Isso se dá, principalmente, em função da 

resistência de proprietários rurais em realizar a con-

versão de áreas produtivas em sistemas de maior 

funcionalidade ecológica. Nesse sentido, a associa-

ção da conservação e recuperação florestal com a 

ótica pouco difundida da permacultura representa 

um potencial de sensibilização que se pretende de-

monstrar ao longo deste trabalho.

A permacultura tornou-se um movimento in-

ternacional de grande interesse público (KREBS; 

BACH, 2018). Contudo, as práticas permaculturais 

ainda são pouco estudadas e utilizadas na Região 

Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 

(RH IX), apesar da crescente adesão de proprie-

tários rurais localizados no bioma Mata Atlântica. 

Atualmente, há 108 sítios cadastrados como esta-

ções permaculturais na Rede Pindorama de Per-

macultura (INSTITUTO PINDORAMA, 2021), sendo 

apenas 20 localizadas no Estado do Rio de Janeiro 

e, destas, somente uma (Estação Semente Águas 

Claras) na RH IX. 

Com a proposta de contribuir para o desenvol-

vimento social e sustentável regional do Estado do 

Rio de Janeiro a partir da RH IX, gerando simulta-

neamente resultados que possam ser aplicados em 

outras regiões hidrográficas do país, utiliza-se, no 

presente trabalho, uma metodologia que possibilita 

analisar iniciativas que integram Soluções basea-

das na Natureza (SbN), permacultura e gestão das 

águas em territórios rurais que necessitem de recu-

peração ambiental. 

Diante do exposto, a partir do caso da esta-

ção permacultural denominada Estação Semente 

Águas Claras, objetiva-se colaborar para a cons-

trução de uma visão inovadora e integrativa fo-

cada em práticas permaculturais associadas à 

conservação e recuperação florestal, apresentan-

do novas abordagens de gestão a partir das SbN. 

Espera-se, assim, inspirar ações particulares e pú-

blicas de implantação das SbN para a promoção 

de segurança hídrica em propriedades rurais no 

Estado do Rio de Janeiro.

2. Desenvolvimento

2.1.Caracterização da Área de Estudo: Região 

Hidrográfica IX, sub-bacia hidrográfica do 

Macabu e microbacia hidrográfica do Carukango

A Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e 

Itabapoana (RH IX) abrange 22 municípios situados 

nas regiões norte e noroeste fluminense (CBH-BPSI, 

2020) (Figura 1). Seu território é vulnerável a situações 

de escassez hídrica, poluição das águas, secas e inun-

dações (GOMES NÉTO, 2020), e apresenta um quadro 

preocupante e desafiador quanto aos cenários de 

disponibilidade hídrica (PROFILL, 2020). Cerca de 77% 

dos corpos hídricos regionais apresentam demandas 

hídricas menores do que 25% da disponibilidade, e 

formações florestais representam apenas cerca de 

12,54% da área total. De acordo com dados do Por-

tal GeoInea (INEA, 2021), as Unidades de Conserva-

ção (UC) existentes na RH IX perfazem um total de 

205.019,54 ha, que correspondem a cerca de 15,22% 

da área total dessa região. Os números apontam 

para cerca de 2,7% do território no interior das UCs 

que necessitam de ações de restauração ecológica.

O cenário tendencial de crescimento gradual da 

produtividade total da economia aponta para um 

incremento de apenas 2,7% do setor agropecuário 

(PROFIL, 2020). Em um cenário alternativo de maior 

dinâmica econômica, o setor agropecuário preci-

saria aplicar novas tecnologias para o aumento da 

produção por hectare com a mesma quantidade de 

água e controle de impactos ambientais. Um incre-

mento na área cultivada implicaria pressão sobre os 

recursos hídricos, sendo imprescindível a coexistên-

cia e a sinergia entre pequenas e médias proprieda-

des, o que reforça a importância da disseminação 

de práticas permaculturais e das SbN associadas à 

produção de água.

No caso específico da sub-bacia hidrográfica do 

Macabu, a barragem e a transposição do Rio Ma-

cabu para a Região Hidrográfica de Macaé e das 

Ostras (RH VIII) – “configuram uma situação poten-

cialmente conflituosa e de problemas ambientais na 

hidrodinâmica do rio, trazendo desafios sem prece-

dentes para o gerenciamento das águas”, implican-

do a necessidade de mediação desses conflitos pelo 

uso da água, de forma a propiciar “condições de 

desenvolvimento na sub-bacia do Macabu que não 

Figura 1 - Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana
Fonte: Elaborado pelos autores



re
vi

st
a 

in
ea

na
 E

SP
EC

IA
L 

p.
46

 - 
65

  
M

ar
ço

 2
02

2

re
vi

st
a 

in
ea

na
 E

SP
EC

IA
L 

 p
.4

6 
- 6

5 
 M

ar
ço

 2
02

2

5150
Figura 2 - Carta-imagem do sítio Estação Semente Águas Claras, com os limites das RPPN Águas Claras I e II 

Fonte: Sucellus (2021)

sofram com o problema da escassez de recursos hí-

dricos” (PROFILL, 2020, p. 70-71). Por outro lado, sem 

o aporte das águas do Rio Macabu para o Rio Macaé 

via transposição, todos os cenários futuros aponta-

dos pelo Plano de Recursos Hídricos da RH VIII (SEA, 

2014) mostram que, até 2032, haveria comprometi-

mento de mais de 100% da disponibilidade hídrica 

que garante a continuidade da exploração de óleo e 

gás na Bacia de Campos.

Na sub-bacia do Macabu, destacam-se como 

problemas ambientais o alto grau de fragmentação 

florestal, a tendência ao empobrecimento e perda 

da cobertura vegetal mínima para manutenção da 

biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos asso-

ciados, a existência de áreas suscetíveis à erosão e 

à movimentação de terras, a degradação das faixas 

marginais de proteção e de outras Áreas de Preser-

vação Permanente (APP). Na microbacia do Rio Ca-

rukango, um dos principais tributários do Rio Maca-

bu, a insegurança hídrica alia-se a graves questões 

de saúde pública, uma vez que água bruta não trata-

da proveniente dessa microbacia é distribuída para a 

população de Conceição de Macabu, que não possui 

estação de tratamento de esgoto (ETE).

A jusante da captação das águas do Rio Caru-

kango para o abastecimento do distrito urbano de 

Conceição de Macabu, entre os municípios Trajano 

de Moraes, Santa Maria Madalena e Conceição de 

Macabu, está situada a Cachoeira da Amorosa, o 

principal atrativo turístico da região. Entre a cap-

tação para o abastecimento e imediatamente a 

montante da queda da cachoeira, estão localiza-

das as Reservas Particulares do Patrimônio Natural  

(RPPNs) Águas Claras I e II, criadas para proteger 

as águas e a biodiversidade dessa porção da Mata 

Atlântica, um fragmento florestal importante do 

Corredor do Muriqui. 

As UCs e seu entorno imediato compõem a pro-

priedade denominada Sítio Águas Claras, de 8,5 ha 

(Figura 2), que foi transformada em “Estação Se-

mente”, em janeiro de 2021. As Estações Sementes 

são estações permaculturais informalmente asso-

ciadas ao Instituto Pindorama. Nas cidades, são 

representantes desse instituto e, em parceria rea-

lizam eventos, como cursos, palestras e promovem 

programas de voluntariado para disseminação dos 

conhecimentos da permacultura. 

Assim, considerou-se o território da Estação 

Semente Águas Claras como um locus privilegiado 

para a implementação da pesquisa permacultural 

e de gestão das águas, com a possibilidade de inte-

grar metodologias de zoneamento para produção 

rural sustentável, recuperação ambiental e ecotu-

rismo, de forma a transformar-se em uma Unidade 

Demonstrativa (UD) regional balizadora, e a incen-

tivar práticas agrícolas e ecoturísticas inovadoras, 

apontadas como fundamentais para que a sub-ba-

cia do Macabu e a RH IX possam se desenvolver, 

superando as condições de vulnerabilidade hídrica 

previstas nos cenários do seu Plano de Recursos 

Hídricos (SEA, 2014).

2.2. Problema da pesquisa, questões norteadoras 

e justificativa do caso em estudo

O problema da pesquisa que inspirou o pre-

sente estudo pode ser resumido na questão: quais 

são as possibilidades de integrar o manejo florestal 

sustentável com as práticas permaculturais para 

resolução de problemas locais e/ou regionais re-

lacionados à conservação das águas? Para tanto, 

objetivou-se analisar a viabilidade prática de inte-

gração entre os manejos florestal e permacultural, 

tendo as RPPNs Águas Claras I e II como UD das 

SbN, a partir de práticas que aliam conservação 

da natureza, recuperação florestal e agricultura 

sintrópica. Justifica-se a escolha das propriedades 

supracitadas por serem territórios que vêm desen-

volvendo uma experiência que integra a metodolo-

gia de zoneamento permacultural ao zoneamento 

das Unidades de Conservação. 

Partindo-se do pressuposto de que essa inte-

gração entre práticas permaculturais e SbN de 

paisagem aplicadas ao meio rural contribui para 

a redução de estressores e/ou impactos que afe-

tam a disponibilidade quali-quantitativa da água, o 

presente trabalho fundamentou-se nas seguintes 

questões norteadoras: (i) Que desafios específicos 

as SbN em estudo se propõem a resolver, em ter-

mos de problemas locais relacionados à água da 

bacia hidrográfica?; (ii) Quais são os serviços ecos-

sistêmicos fornecidos com a adoção das SbN em 

estudo?; (iii) Como o uso integrado da terra, vege-

tação e água pode proteger os serviços ecossis-

têmicos de uma bacia hidrográfica?; e, (iv) Quais 

são os benefícios e resultados esperados a partir 

do uso das SbN em estudo?

2.3. Base teórica

Equilibrar as necessidades de uma população 

mundial crescente com as demandas da biodiversi-

dade exige mudanças profundas na maneira como 

os alimentos são produzidos. Reverter a degrada-

ção ambiental antropogênica causada, em par-

ticular, por práticas insustentáveis de uso do solo 

é um pré-requisito para a sobrevivência humana 

a longo prazo. Ecossistemas naturais ou meios de 

subsistência humanos precisam ser restaurados 

para neutralizar os efeitos das mudanças climáti-

cas, conforme estabelecido pelos ODS da Agenda 

2030 da ONU (FRIEBRIG et al., 2020), que visam 

promover a prosperidade para todos no planeta. 

As práticas agrícolas sustentáveis ressignificam a 

noção de que o alcance dos objetivos de produção 

da atividade agropecuária depende da exclusão 

das dinâmicas naturais. Além disso, a permacultu-

ra retira proveito dessas dinâmicas em seu sistema 

produtivo, superando o paradoxo entre a produção 

de alimentos e a proteção do ambiente (ANDRADE; 

PASINI; SCARANO, 2020).

Inspirada em conhecimentos ancestrais, a per-

macultura vem sendo desenvolvida e praticada no 

Brasil de forma pontual desde o início da década 

de 90. O termo permacultura é um neologismo cria-

do pelo ecólogo australiano Bruce Charles Mollison, 

que uniu as palavras “permanente” e “agricultura”, 

que em sua origem referia-se a um sistema integra-

do de planejamento ambiental associado ao ideal 

de práticas promotoras de uma forma perene de 

agricultura, englobando unidades demonstrativas, 

fazendas, escolas ou outros tipos de negócios an-

corados na terra como elemento físico (FRIEBRIG 

et al., 2020).  Atualmente, considera-se a perma-

cultura como um movimento popular de sustenta-
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bilidade internacional que engloba um sistema de 

design ético para o desenvolvimento comunitário, 

fundamentado em um conjunto de práticas de ges-

tão para a tomada de decisão, que aplica o pen-

samento sistêmico na proposição de projetos de 

paisagem e técnicas específicas para o manejo de 

territórios (FERGUSON; LOVELL, 2014). 

Em total sintonia com os objetivos e metas da 

Agenda 2030, a permacultura “traz como princípios 

éticos fundamentais o cuidado com a Terra, com 

as pessoas e a partilha justa”, buscando contornar 

obstáculos tecnológicos por meio do emprego de 

“alterações mínimas necessárias para orientar os 

padrões naturais de crescimento e regeneração 

em direção a sistemas autorreguladores e autoper-

petuáveis úteis à sociedade humana.” (MOLLISON; 

HOLMGREN, 1978).

O interesse na permacultura como um sistema 

de gestão agrícola origina-se principalmente do 

fato de que as práticas permaculturais podem con-

tribuir para melhorar o funcionamento dos ecos-

sistemas e a continuidade de provisão de diversos 

serviços ecossistêmicos, com ênfase não só na 

biodiversidade, mas também em aumentar o ren-

dimento por meio de interações benéficas (HIRS-

CHFELD; VAN ACKER, 2020; GREGIO, 2020). Existem 

diversas iniciativas permaculturais que têm busca-

do compatibilizar a conservação ambiental com a 

produção rural, visando proteger e restaurar condi-

ções ambientais em áreas já impactadas pelo uso 

agropecuário (GREGIO, 2020). 

Os sistemas de cultivo modernos têm como es-

tratégia maximizar o fornecimento de alimentos de 

uma única cultura, o que resulta na redução da bio-

diversidade, afeta o funcionamento do ecossistema 

e reduz sua estabilidade nas pequenas escalas es-

paciais e temporais em que as espécies interagem 

entre si. Nesse caso, um aumento na distribuição de 

espécies com diferentes características funcionais 

poderia contribuir significativamente para a entre-

ga de vários serviços ecossistêmicos, estabelecen-

do agroecossistemas e paisagens multifuncionais 

sustentáveis (SANTOS et al., 2021).  

Uma ampla gama de conceitos relaciona a per-

macultura, a agricultura sustentável e a agroecolo-

gia, referindo-as a práticas e a sistemas adotados 

que são ambientalmente corretos, economicamente 

lucrativos e socialmente justos. Vários exemplos re-

lacionam agricultura orgânica, agricultura biológica, 

agricultura natural, agricultura holística, agricultura 

regenerativa, agricultura da conservação, intensi-

ficação sustentável, agrossilvicultura e agricultura 

sintrópica (WIGBOLDUS et al., 2016; ANTUNES et al., 

2017; ANDRADE; PASINI; SCARANO, 2020).

O conceito de sintropia foi associado às práticas 

permaculturais por meio de experiências de práti-

cas agrícolas e formulações filosóficas empíricas 

atribuídas à Ernest Gotsh, em sua fazenda Olhos 

D’Água, na Bahia (posteriormente transformada 

em RPPN) (PASINI, 2017). Desse modo, a permacul-

tura caracteriza-se como prática inovadora, capaz 

de melhorar a qualidade de vida das populações 

humanas em consonância com o que preconiza os 

ODS e com o que se pretende ao propor a aplica-

ção das SbN para a garantia de segurança hídrica, 

considerando-se a visão sistêmica da permacultura.

A agricultura sintrópica objetiva promover a 

recuperação de ambientes florestais e, de forma 

simultânea, possibilitar a produção de alimentos, 

sendo um exemplo prático emblemático de que é 

possível concretizar formas de cultivo e manejo de 

alternativas à agricultura convencional do agrone-

gócio (GREGIO, 2020). Como abordagem inovadora 

para a agricultura sustentável, a agricultura sintró-

pica emprega uma alta diversidade de espécies de 

plantas e mescla conhecimento científico e tradicio-

nal, voltando-se para tecnologias sem ou de baixo 

impacto, visando um maior equilíbrio entre objetivos 

sociais, econômicos e ambientais. Quando a sintro-

pia é aplicada à agricultura, dois processos inspi-

rados na natureza são centrais: sucessão natural e 

estratificação (ANDRADE; PASINI; SCARANO, 2020; 

COSSEL et al., 2020).

Destacamos que a permacultura diferencia-se 

dos demais campos conceituais relacionados à agri-

cultura sustentável e aos sistemas agrícolas diversi-

ficados por se basear em uma atitude ética (visão 

de mundo) e em um processo de planejamento (de-

sign) prático, norteado por 12 princípios e flanquea-

do por um conceito holístico de sustentabilidade 

(FRIEBRIG et al., 2020). Formulados por Holmgren 

(2007), os 12 princípios ou elementos que norteiam 

o planejamento permacultural são: (1) observar e 

interagir; (2) capturar e armazenar energia; (3) ob-

ter um rendimento; (4) aplicar a autorregulação e 

aceitar feedbacks; (5) usar e valorizar os recursos e 

os serviços renováveis; (6) não gerar desperdícios; 

(7) projetar, dos padrões aos detalhes; (8) integrar 

ao invés de segregar; (9) usar soluções pequenas e 

lentas; (10) usar bordas e valorizar o marginal; e (12) 

usar criativamente e responder à mudança.

2.4. Metodologia de zoneamento e análise de 

Soluções baseadas na Natureza de paisagem 

integradas a práticas permaculturais

Para o zoneamento das UCs, foi utilizado o Ro-

teiro Metodológico Estadual para Plano de Manejo 

de RPPN (INEA, 2012), de RPPN Tipo Azul. Segundo 

o documento, dois tipos de zona são possíveis: a 

zona de preservação (ZP) e a zona de conserva-

ção (ZC). A ZC pode ser ainda subdividida em: área 

de visitação (AV); área de uso especial (AUE); área 

de recuperação (AR); área histórico-cultural (AHC) 

e área de uso conflitante (AUC), sendo as quatro 

últimas opcionais. Já o design ou planejamento 

permacultural empregou a metodologia descrita no 

curso “Gestão de Empreendimentos Sustentáveis”, 

ministrado pelo Instituto Pindorama. O curso englo-

ba a leitura da paisagem para o estabelecimento 

de setores permaculturais, bem como o zoneamen-

to e a proposição de elementos para compor a UD.

O planejamento é realizado à luz do conceito 

de sintropia, pressupondo-se que a energia gasta 

em cada zona é diretamente proporcional à fre-

quência de idas previstas para a implementação e 

a manutenção das atividades e dos elementos nela 

localizados (LOTUFO, 2018). As zonas de ambos os 

instrumentos de planejamento (Plano de Manejo 

da UC, em elaboração, e design permacultural da 

Estação Semente Águas Claras) foram espacializa-

das com o emprego do programa Google Earth Pro, 

obtendo-se assim uma carta-imagem em formato 

kmz e em pdf. 

O modelo de negócio da Estação Semente 

Águas Claras foi elaborado a partir da realização 

de uma Oficina de Planejamento Participativo, rea-

lizada em janeiro de 2021, com atores locais e re-

presentantes de parceiros potenciais. Além disso, o 

modelo foi sistematizado por meio de um Quadro 

de Modelo de Negócios conhecido como “CANVAS”, 

trabalhado no curso “Modelos de Negócios para 

RPPN” ministrado pela WWF/SEBRAE, em março 

de 2021 (SEBRAE, 2013). O modelo de negócio pro-

posto foi organizado com o auxílio da ferramenta 

colaborativa Trello (https://trello.com). 

Para a análise das SbN de paisagem integradas 

a práticas permaculturais, foi utilizada uma meto-

dologia simplificada, baseada na adaptação dos 

critérios e do procedimento de análise comparativa 

das SbN aplicadas em nível de bacias hidrográfi-

cas descritas por Gomes Néto (2020). Os critérios 

foram divididos em cinco categorias, com quatro 

subcomponentes cada. Aditivamente, atribuem-se 

cinco pontos quando há aderência das SbN a um 

subcomponente específico, totalizando-se 100 pon-

tos no caso ideal das SbN que atendam a todos os 

quesitos que compõem a análise. Os resultados da 

aplicação da metodologia são apresentados no 

Quadro 1 do item 3.2 dos Resultados e Discussão.

Para pontuar o caso em estudo conforme a me-

todologia supracitada, além da revisão de literatura 

sobre serviços ecossistêmicos e ações associadas às 

práticas permaculturais promotoras de segurança 

hídrica e resiliência climática, foi empregada a ob-

servação participante em parceria com os gestores 

da estação permacultural. Também foi consultado o 

website da Rede Pindorama de Permacultura, em-

pregando-se o filtro “estações de permacultura” na 

aba “Terras e Sítios” (INSTITUTO PINDORAMA, 2021).

3. Resultados e Discussão

3.1. Territórios permaculturais, serviços 

ecossistêmicos e Soluções baseadas na Natureza 

de paisagem em bacias hidrográficas

Estudos aprofundados sobre o potencial da per-

macultura para mitigar ou restaurar danos ambien-
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tais e sociais na agricultura, bem como estudos de 

caso de negócios e de desempenho econômico ain-

da são raros (FERGUSON; LOVELL, 2014; FRIEBRIG et 

al., 2020), mas encontram-se em investigação pela 

União Europeia como “protótipo de sistemas agroe-

cológicos sustentáveis” (FRIEBRIG et al., 2020). Total-

mente aderente a essa visão, tanto as SbN como as 

práticas permaculturais se propõem a enfrentar os 

desafios socioambientais de forma eficaz e adap-

tativa, proporcionando simultaneamente bem-es-

tar humano, benefícios à biodiversidade e entrega 

de soluções efetivas, de forma simples, produzin-

do benefícios sociais de maneira justa e equitativa 

(COHEN-SHACHAM et al., 2016, p. 5; KREBS; BACH, 

2018; FRIEBRIG et al., 2020). 

Para que o uso e o manejo integrados da terra, 

vegetação e água nos territórios permaculturais se-

jam bem-sucedidos como estratégia de superação 

dos desafios relacionados à compatibilização entre 

conservação e  produção agropecuária, o projeto de 

permacultura precisa ser fundamentado em evidên-

cias empíricas ou científicas que devem apoiar não 

só a funcionalidade agroecológica, como também o 

planejamento financeiro para garantir a viabilidade 

econômica e o retorno dos investimentos (FRIEBRIG 

et al., 2020). Como exemplo, apresenta-se o resumo 

do modelo de negócio proposto para a Estação Se-

mente Águas Claras (Figura 3). 

É consenso que o posicionamento dos movimen-

tos sociais foi fundamental para a divulgação da 

abordagem da permacultura e tem sido reconhecido 

por influenciar as transições agroecológicas (FER-

GUSON; LOVELL, 2014; HIRSCHFELD; VAN ACKER, 

2020). Nesse sentido, a integração da propriedade 

em estudo à Rede Pindorama, e o estabelecimento 

de parcerias interinstitucionais transescalares são 

fundamentais para a redução dos custos associados 

à implementação da UD planejada. O propósito do 

modelo proposto é garantir sua viabilidade econômi-

ca, visto que a inserção das atividades ecopedagó-

gicas na educação oficial e das práticas permacultu-

rais em mecanismos de financiamento externo para 

sua aplicação na agricultura ainda é rara (KREBS, 

BACH, 2018).

Para tornar-se sustentável, a proposta de valor 

da Estação Semente envolve uma série de ativida-

des agregadoras, com destaque às que privilegiam 

a (re)conexão com a natureza por meio de vivências, 

cursos e práticas permaculturais demonstrativas. 

Os custos associados ao componente “recuperação 

Figura 3 - Quadro resumido do modelo de negócio da Estação Semente Águas Claras

Fonte: Elaborado pelos autores

ambiental e recomposição florestal” envolvem inves-

timentos da ordem de R$ 35.000,00 por hectare, com 

o emprego da metodologia de linhas-chave (descrita 

a seguir) para implementação de um Sistema Agro-

Florestal (SAF), incluindo mudas arbóreas, arbustivas, 

sementes e mão-de-obra especializada. Ainda, cabe 

destacar que o planejamento da UD prevê a intera-

ção com proprietários locais, de forma a potenciali-

zar a construção coletiva de alternativas sustentáveis 

a fim de aumentar o trabalho e a renda para a popu-

lação local, com destaque para os jovens, inspirando 

opções inovadoras no campo da permacultura.

Seguindo os princípios éticos e de design comuns 

a qualquer projeto permacultural, a análise do local 

de implementação da UD envolve a determinação de 

variáveis naturais, como clima e microclimas, estru-

tura topográfica, acesso à água, qualidade dos so-

los, biótopos existentes, incluindo fauna e flora, bem 

como variáveis culturais, como propriedade e aces-

so físico à terra, serviços e infraestrutura existentes, 

entre outros. A análise setorial refere-se ao fluxo de 

fatores externos ao território que influenciam em sua 

produtividade, como a trajetória do sol, a direção dos 

ventos ou os fluxos de água que devem ser mapea-

dos no projeto. 

Talvez uma das poucas características únicas da 

permacultura, o design de zonas oferece prescrições 

rigorosas para a configuração funcional da diversi-

dade da paisagem. O zoneamento permacultural é 

parte integrante e fundamental do planejamento ou 

design da propriedade e está relacionado com as-

pectos fenomenológicos e com a leitura da paisa-

gem, que parte de conhecimentos ancestrais e/ou 

tradicionais (IPOEMA, 2015). 

O primeiro passo é o mapeamento de setores as-

sociados à ocorrência de eventos específicos, como 

vento, fogo, inundações, ruído, roubos, entre outros, 

partindo-se posteriormente para a delimitação de 

zonas, em função do gasto energético necessário 

para se implementar os elementos do design e as 

atividades propostas; isto é, o zoneamento que espa-

cializa o desenho do sistema produtivo, por meio de 

mapas ou representações visuais do projeto. Dessa 

forma, o desenho da zona contribui para a heteroge-

neidade da paisagem ao dividir certas características 

funcionais das espécies a serem cultivadas (HIRSCH-

FELD; VAN ACKER, 2020).

Holmgren (2007) definiu a Zona Zero como as 

moradias ou sede, o ponto inicial e final da atividade 

humana diária, na qual estão sediadas as atividades 

de gestão e a concentração de energia dos gesto-

res ou moradores. Todas as zonas subsequentes são 

atribuídas em ordem decrescente de frequência de 

acesso para logística, enquanto a Zona 5 é deixada 

em seu estado original. A energia associada às zonas 

também é relacionada à distância e à dificuldade de 

acesso. Assim, a energia gasta em uma zona é dire-

tamente proporcional à frequência de idas previstas 

para implementação e manutenção das atividades e 

dos elementos nela localizados. 

Para as Zonas 1 a 4, quanto mais energia for ne-

cessária para realizar uma tarefa, mais próxima a 

zona deve estar da Zona Zero. A Zona 5 seria então 

um local para contemplação à distância, sem visita-

ção dos gestores e público em geral, para o qual o 

gasto de energia associado seria mínimo (LOTUFO, 

2018). As cinco zonas também dividem as espécies 

de cultivo com base na sua intensidade, onde os 

jardins cultivados mais intensamente (Zona 1) estão 

mais próximos do centro da atividade humana, se-

guidos consecutivamente por jardins e pomares com 

manejo menos intensivo (Zonas 2 e 3), pastagens 

extensas ou lotes de madeira (Zona 4) e finalmente 

áreas naturais não cultivadas (Zona 5) na periferia 

(MOLLISON; HOLMGREN,1978).

Na proposta preliminar de zoneamento integra-

do da Estação Semente Águas Claras I e II (Figura 4), 

observa-se que na Zona Zero está situada apenas 

a sede da Estação Semente (casa dos proprietários, 

preexistente quando da criação das UCs), localizada 

fora dos limites da RPPN. A Zona 1 contemplaria as 

estruturas a serem implementadas para as princi-

pais atividades de geração de renda previstas: vivên-

cias de reconexão com a natureza da Mata Atlântica 

e as visitas ecopedagógicas.

O intenso uso recreativo da Cachoeira da Amoro-

sa por turistas e visitantes resulta em impactos am-

bientais negativos. A região precisa de ações para 

o controle do desmatamento, gestão de resíduos 

sólidos, conservação das águas, sinalização e orde-
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namento turístico, que podem ser estimuladas pela 

educação ambiental e capacitação de estudantes 

como atores estratégicos, a fim de disseminar co-

nhecimentos e valores para um futuro sustentável.

Para promover esse tipo de projeto e associá-

-lo aos conceitos e práticas permaculturais, próxi-

mo à sede (que funciona também como centro de 

visitantes), na Zona 1, pretende-se implantar uma 

composteira, um jardim sensorial do tipo espiral 

de ervas e um “jardim de borboletas”, com flores 

atratoras de insetos e aves polinizadoras, como 

lírios do brejo e outras plantas nativas. Na encos-

ta de pequena declividade que margeia a estrada 

da Amorosa, fora dos limites da RPPN, mas ainda 

na Zona 1 da Estação Semente, está prevista a im-

plantação de um Sistema Agroflorestal (SAF) e de 

um viveiro de mudas que, juntamente com uma tri-

lha até a captação de água que abastece a sede, 

comporiam um circuito ecopedagógico desenha-

do para crianças, jovens estudantes e visitantes 

com limitações físicas.

Figura 4 - Proposta preliminar de zoneamento integrado da Estação Semente Águas Claras

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 5 - Carta-imagem das curvas de nível da Estação Semente Águas Claras

Fonte: Sucellus (2021).

O projeto do SAF da Zona 2 integrará uma diver-

sidade de espécies, incluindo tubérculos arbustivos, 

leguminosas arbóreo-arbustivas e arbóreas frutífe-

ras (nativas e não nativas da Mata Atlântica). A in-

trodução de uma diversidade de plantas no sistema 

de cultivo no tempo e espaço facilita a sucessão, re-

sultando na estratificação com diferentes densida-

des de camadas de vegetação em todos os estágios 

sucessionais. Nessas SbN de paisagem, a diferença 

gradual na distribuição das camadas, mais densa na 

parte inferior e mais esparsa nos estratos superiores, 

funciona como um dissipador de calor, um gradiente 

de temperatura que ajuda na manutenção da umi-

dade no solo (ANDRADE; PASINI; SCARANO, 2020). 

O SAF, de aproximadamente 0,3 ha, funcionará 

como espaço demonstrativo de manejo permacul-

tural de territórios rurais, de forma a inspirar produ-

tores regionais na iniciativas de cultivos consorcia-

dos e orgânicos. O planejamento permacultural de 

um SAF está relacionado ao objetivo que se busca 

com o sistema (GREGIO, 2020). A partir daí, serão 

definidas a diversidade e a quantidade de espécies, 

a sucessão ecológica mais adequada (considerando 

o crescimento de cada espécie e a formação de es-

tratos verticais/dosséis), o tempo de crescimento e 

produção de cada espécie, e as principais espécies 

que farão parte do sistema em cada estrato, em sua 

fase madura.

Além dos aspectos prático-teóricos expostos 

anteriormente e com base nas curvas de nível da 

propriedade (Figura 5), a implementação do SAF na 

Estação Semente Águas Claras combinará técnicas 

de linhas-chave e terraceamento, de forma a reduzir 

os riscos de incêndio e os processos erosivos, bem 

como minimizar a necessidade de implantar estru-

turas para irrigação por gravidade e os custos para 

sua implementação. 

As linhas-chave são sistemas escavados ligei-

ramente fora do contorno das curvas de nível que 

atuam na retenção temporária de água e/ou redi-

recionamento de terraplenagens ou terraceamento, 

coletando, transportando e retendo a água coletada 

para irrigação. Simultaneamente, as linhas-chave 

também diminuem a velocidade do fluxo hídrico e, 

consequentemente, as movimentações de solo e os 

processos erosivos. 

Determinadas pela combinação da leitura da 

paisagem com o traçado de curvas de nível, as 

linhas-chave são posicionadas em pontos-chave, 

onde formas convexas e côncavas se encontram, 

diminuindo assim a necessidade de terraplenagem 

e as perturbações no solo; elas também facilitam 

a inflitração da água através da sua retenção nas 

valas fora do contorno, bem como a irrigação por 

gravidade (SAVORY; DUNCAN, 2016). A técnica das 

linhas-chave é potencializada quando combinada 

com os demais parâmetros de manejo do solo, 

como a cobertura com material orgânico, aumen-

to da infiltração de água e mitigação da erosão de 

SAF, os quais, por sua vez, são aprimorados por 

meio da introdução de uma alta diversidade de es-

pécies de plantas, do corte intensivo e de podas 

frequentes, para promover a penetração da luz no 

sistema e aumentar a taxa de fotossíntese (COS-

SEL et al., 2020). 
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No manejo do solo no SAF, o extrato arbustivo 

pós-colheita funcionará como adubação verde, e 

a otimização promovida pela ocupação da cama-

da combinada com a cobertura constante do solo 

reduzirá a pressão de plantas invasoras. Enquan-

to SbN de paisagem, essa prática de agricultura 

sintrópica replica e acelera os processos naturais 

de regeneração do ecossistema, colocando cada 

planta cultivada em sua posição "correta" no espa-

ço (estratos) e no tempo (sucessão). Dessa forma, 

a sucessão ecológica e a estratificação funcionam 

como substitutos para fertilizantes e agrotóxicos, 

apoiando-se em processos naturais, ao contrário 

de muitas práticas convencionais ou orgânicas que 

são baseadas em insumos externos (ANDRADE; 

PASINI; SCARANO, 2020).

Para integrar as Zonas 1 e 2 ao Plano de Manejo 

da RPPN Águas Claras I, serão abertas e sinalizadas 

trilhas circulares que percorrerão a área de recom-

posição florestal, nas Áreas de Visitação (AC) e de 

Recuperação (AR) da Zona de Conservação (ZC) 

da UC. Nessas trilhas, serão realizadas atividades 

guiadas para visitantes dispostos a caminhadas em 

maiores declividades, com uma parada intermediá-

ria para contemplação da Mata Atlântica, no limite 

entre a Zona 2 e a Zona 3. Nesse local, que coincidi-

rá parcialmente com a Área Histórico-Cultural (AHC) 

da ZC, serão realizadas atividades de contação de 

histórias sobre os povos originários que habitavam 

a região, bem como observação de aves. 

Dessa forma, busca-se potencializar a obten-

ção de rendimentos financeiros para investimento 

na manutenção da propriedade, por meio de ativi-

dades ecoturísticas diferenciadas dos usos recrea-

tivos tradicionalmente existentes na região da Ca-

choeira da Amorosa. A implantação de estruturas 

atratoras de aves está prevista para a Zona 3, que 

contará com duas trilhas integradas à Zona 4 – o 

“Caminho das Aves” e a “Trilha do Carukango”, fi-

nalizando o circuito na Zona 4, numa altitude de 

aproximadamente 350 m. A Zona 5 coincidirá com 

a ZP da RPPN, destinada apenas às atividades es-

porádicas de fiscalização e de pesquisa.

No trecho trajanense da Estação Semente, de 

3,6 ha, totalmente transformado em RPPN, as Zo-

nas 1 e 2 estão localizadas na APP ripária, que já 

possui algumas trilhas abertas desde antes da 

aquisição da propriedade, com uso que remon-

ta provavelmente aos tempos ancestrais, e que 

costumam ser utilizadas por visitantes e frequen-

tadores locais. Essas trilhas precisam ser conser-

vadas, integradas e sinalizadas adequadamente 

para ressignificar a visitação e o turismo, não só 

no interior da RPPN, em particular, como também 

na Área de Proteção Ambiental (APA) do Procura, 

como um todo. Para tal, é importante implantar 

e sinalizar adequadamente uma trilha ecoturística 

integrando as Zonas 3 e 4 da RPPN Águas Claras 

II, que ofereça atividades guiadas de montanhis-

mo na escarpa rochosa situada no limite entre 

suas ZC e ZP. 

3.2. Soluções baseadas na Natureza de paisagem 

integradas a práticas permaculturais: benefícios 

e resultados esperados 

 

As estações de permacultura são caracteriza-

das principalmente por espécies perenes e outros 

indivíduos crescendo juntos em policulturas, incor-

porando a noção de que as paisagens agrícolas 

devem buscar se tornar multifuncionais, heterogê-

neas e incluir áreas de conservação natural. Assim, 

podem propiciar uma matriz moderna e amigável à 

vida selvagem e aos modelos de mosaico agrícola. 

A distribuição das espécies é visivelmente in-

fluenciada pelo desenho da zona: as zonas internas 

permitem muitas espécies anuais e herbáceas, es-

pecialmente culturas comuns, hortaliças e legumino-

sas. Em contraste, as zonas externas são caracteri-

zadas quase exclusivamente por arbustos perenes 

e espécies arbóreas. O desenho da zona contribui 

para a heterogeneidade da paisagem ao dividir 

certas características funcionais, particularmente o 

modo de vida e o hábito de crescimento das plantas 

entre as zonas (HIRSCHFELD; VAN ACKER, 2020).

A combinação de práticas de manejo e as pro-

priedades agroecossistêmicas resultantes, obser-

vadas em sistemas permaculturais (KREBS, BACH, 

2018), está associada a uma gama de funções e 

serviços, beneficiando os rendimentos agrícolas, 

controlando pragas, regulando ciclos hidrológicos, 

a qualidade da água e a fertilidade do solo, e con-

tribuindo para o sequestro e armazenamento de 

carbono, polinização e manutenção de serviços 

culturais (ANTUNES et al., 2017; HIRSCHFELD; VAN 

ACKER, 2020). 

Para a manutenção dos serviços ecossistêmicos 

existem estratégias de renaturalização mais comple-

xas, porém consideradas custo-efetivas pela literatu-

ra, e, por serem baseadas na sucessão natural, per-

mitem um espectro muito mais amplo de provisão de 

serviços ecossistêmicos e até mesmo de produção 

de alimentos. Com o aumento dos conflitos no uso 

da terra, a ideia de implantar sistemas agrícolas mul-

tifuncionais mostra-se promissora para reconciliar 

as sociedades afetadas, como atestam as práticas 

permaculturais da abordagem da agricultura sintró-

pica de Gotsch (COSSEL et al., 2020).

As práticas permaculturais associadas à agri-

cultura sintrópica geraram resultados de boa pro-

dutividade em clima tropical (bioma Mata Atlântica) 

(GREGIO, 2020), bem como em clima temperado 

(em diferentes ecossistemas) (MOREL; LÉGER, 2016; 

WOLZ et al., 2018; HIRSCHFELD; VAN ACKER, 2020), 

comprovando sua viabilidade ecológica e econômi-

ca. Consequentemente, a grande variedade de plan-

tas cultivadas ao mesmo tempo possibilita oferecer 

ao mercado uma diversidade compatível com o 

atendimento das suas necessidades, de forma prati-

camente contínua (MOREL; LÉGER, 2016).

Em síntese, a permacultura pode ser vista 

como uma ferramenta para reverter a agricultura 

atual às práticas tradicionais, enquanto se desen-

volvem novas práticas e tecnologias que podem 

ser incorporadas. Contudo, a literatura aponta que 

agricultores e empresas que adotam a abordagem 

permacultural estão ainda propensos a enfrentar 

barreiras significativas para alcançar a viabilida-

de econômica. O mesmo acontece com outras 

práticas agrícolas alternativas, como a agrossil-

vicultura, as quais enfrentam barreiras políticas e 

práticas para se estabelecerem (FRIEBRIG et al., 

2020). Com relação à agricultura industrial, sis-

temas agrícolas estrategicamente e eticamente 

integrados aos princípios ecológicos por meio da 

permacultura resultariam em melhores condições 

de solo, água, riqueza genética e estado de conser-

vação da vida selvagem, com redução da poluição, 

da erosão e dos danos causados por pragas nas 

plantações (HIRSCHFELD; VAN ACKER, 2020).

No que se refere à integração da conservação 

da natureza com novas técnicas de permacultura 

e gestão de recursos hídricos, os espaços territo-

riais especialmente protegidos como APP, UC e seu 

entorno, entre outros, podem ser considerados um 

lócus de pesquisa importante. Conforme dados do 

GeoInea, na RH IX há 37 RPPNs e 16 APAs munici-

pais, totalizando cerca de 100.318 ha. Se considera-

dos os dados atualizados cedidos pela Prefeitura 

de Varre-Sai, há 42 RPPNs, além de quatro em pro-

cesso de criação. Logo, é inequívoco o potencial do 

território regional para a realização de iniciativas 

semelhantes às que vêm sendo desenvolvidas nas 

RPPNs Águas Claras I e II e seu entorno imediato 

(Estação Semente Águas Claras). 

Tendo em vista a área total de atuação do Pro-

jeto Conexão Mata Atlântica na RH IX − 2.730,6 ha, 

sendo 1.726,00 ha de conservação florestal, 377,1 

ha de restauração ecológica e 627,5 de conversão 

produtiva (dados de maio de 2021) −, percebe-se 

que a proposta ora apresentada pode representar 

um incremento significativo nas experiências de 

compatibilização entre conservação e produção 

agrícola sustentável, potencializando a dissemina-

ção das SbN de paisagem nas propriedades rurais 

regionais. Destaca-se, ainda, a elevada pontuação 

obtida pelo território do caso em estudo em função 

da integração entre práticas permaculturais inova-

doras e conservação da natureza. 

No Quadro 1 são apresentados os resultados da 

aplicação da metodologia de análise desenvolvida 

para o caso da Estação Semente Águas Claras, ba-

lizadora do presente estudo.

Relativamente ao componente “beneficiários 

potenciais”, considerou-se apenas a sede e as es-

truturas da Zona 1 da Estação Semente como be-

neficiários diretos, pontuando-se também o quesito 

dos beneficiários indiretos em função das ativida-

des que a UD se propõe a aglutinar, e também 
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Quadro 1 – Protocolo de análise das SbN de paisagem associadas à gestão integrada de recursos 
hídricos aplicado ao caso da Estação Semente Águas Claras. (continua)

Componente Pontuação

Beneficiários potenciais

•  Beneficiários diretos: residência ou unida-
des e estabelecimentos de pequeno porte; 5

•  Beneficiários diretos: populações tradicionais 
ou organizações de pequeno porte ou unida-
des e estabelecimentos de médio porte;

•  Beneficiários diretos: organizações de mé-
dio ou grande porte ou unidades e estabele-
cimentos de grande porte;

•  Beneficiários indiretos: comunidade do 
território do entorno da iniciativa ou popula-
ção a jusante ou biodiversidade local.

5

Contribuição à segurança hídrica

• A iniciativa inclui implantação de sistemas 
permaculturais seminaturais, estabilização 
seminatural de margens de rios e/ou plane-
jamento permacultural dos usos do território; 

5

• A iniciativa inclui práticas de manejo de solo 
sustentáveis e/ou boas práticas agrícolas; 5

• A iniciativa promove o reúso ou a maior 
eficiência no uso da água,

• A iniciativa promove a recuperação de 
mananciais. 5

Resiliência local às mudanças climáticas

• A iniciativa inclui a conservação de forma-
ções florestais nativas ou de áreas priori-
tárias (Áreas de Preservação Permanente, 
Reserva Legal, bacias hidrográficas críticas 
para o abastecimento público, áreas úmidas 
ou planícies de inundação);

5

• A iniciativa inclui a restauração ecológica 
de formações florestais nativas degradadas 
com implantação de Sistemas Agroflores-
tais multidiversos;

5

• A iniciativa inclui a restauração ecológi-
ca em Áreas de Preservação Permanente, 
Reserva Legal, bacias hidrográficas críticas 
para o abastecimento público, áreas úmidas 
ou planícies de inundação;

5

• A iniciativa inclui a restauração ecológica 
no interior de Unidades de Conservação. 5

Potencial de replicabilidade

• A iniciativa não requer condições climá-
ticas nem fitofisionomias específicas para 
sua aplicação;

5

• A iniciativa possui potencial de ampliação 
de sua área de abrangência; 5

Quadro 1 – Protocolo de análise das SbN de paisagem associadas à gestão integrada de recursos 
hídricos aplicado ao caso da Estação Semente Águas Claras. (continuação)

Componente Pontuação

Potencial de replicabilidade

•  A iniciativa pode ser replicada em nível 
regional; 5

• A iniciativa pode ser replicada em uma ampla 
gama de biomas. 5

Aderência ao ODS 6

• A iniciativa contribui para o alcance da meta 
6.1 do ODS 6, no que tange ao abastecimento 
de água potável gerenciado de forma segura;

• A iniciativa contribui para o alcance da 
meta 6.2 do ODS 6, no que tange à universa-
lização do saneamento rural;

5

• A iniciativa contribui para o alcance da 
meta 6.3 do ODS 6, no que tange à boa quali-
dade de água dos corpos hídricos;

5

• A iniciativa contribui para o alcance da 
meta 6.b do ODS 6, no que tange à partici-
pação das comunidades locais na gestão de 
água e saneamento.

5

Pontuação 80

do efeito positivo na provisão de serviços ecos-

sistêmicos a jusante. No “componente segurança 

hídrica”, apenas o quesito de promoção do reúso 

ou da maior eficiência no uso da água não obteve 

pontuação, por não estar inicialmente previsto en-

tre as iniciativas da UD, indicando um ponto para 

aprimoramento futuro.

Quanto à resiliência local às mudanças climá-

ticas, as iniciativas previstas atendem a todos os 

critérios de pontuação. Destaca-se aqui a contri-

buição da microbacia do Rio Carukango no in-

terior da Estação Semente no que diz respeito à 

produção de água para a bacia do Rio Macabu, 

que se encontra com o Rio Carukango logo após 

a Cachoeira da Amorosa. Destacamos que a va-

zão do Rio Carukango é reduzida a montante da 

propriedade pela captação de água para abas-

tecimento público e que a vazão do Rio Macabu 

está parcialmente comprometida pela transposi-

ção em seu alto curso para a bacia do Rio Ma-

caé. Da mesma forma, a Estação Semente pontua 

em todos os quesitos do componente “potencial 

de replicabilidade”. Os princípios e o emprego de 

agroecossistemas multifuncionais são caracterís-

ticas gerais que podem ser aplicadas em qualquer 

local ou tipo de paisagem, assim como as três 

práticas de gestão chave: espécies perenes, poli-

culturas e desenho de zonas (HIRSCHFELD; VAN 

ACKER, 2020). 

Contudo, ressalta-se que a viabilidade de apli-

cação das práticas regenerativas e restaurativas 

envolve recomendações específicas associadas 

ao princípio “observar e interagir”, focando em 

metodologias apropriadas para o manejo do solo, 

direção do vento, disponibilidade de água, com-

binados com geologia, pedologia, topografia e 

zona climática, incluindo ainda a possibilidade de 

integração com a pecuária (FRIEBRIG et al., 2020). 

Nesse sentido, o presente trabalho contribui para 

o estudo da viabilidade de sistemas agrícolas al-

ternativos, os quais decorrem da necessidade 

social real, visto que essas iniciativas são muitas 

vezes percebidas como utópicas, precárias e efê-

meras (MOREL; LÉGER, 2016).

Fonte: Elaborado pelos autores

Fonte: Elaborado pelos autores
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Ressalta-se que o potencial de ampliação da 

área de abrangência das estações e experiências 

permaculturais pode ser verificado pelo elevado 

percentual de sítios afiliados ao Instituto Pindo-

rama, na Rede Pindorama de Permacultura, que 

se espalharam do Estado do Rio de Janeiro e do 

bioma Mata Atlântica para todos os biomas bra-

sileiros (Figura 6). Percebe-se que aliar práticas 

permaculturais inovadoras com metodologias de 

gestão das águas fundamentadas nas SbN pode 

ser uma das chaves de inovação necessárias para 

responder ao grande desafio do Antropoceno, que 

é também o que se coloca na ousada Agenda da 

ONU: conciliar de forma equânime o progresso 

econômico, social e tecnológico com a conserva-

ção da natureza.

Quanto à aderência ao ODS 6, a Estação Se-

mente Águas Claras não obteve pontuação relativa 

à meta 6.1, associada à universalização do acesso 

à água, pois foge ao escopo das ações propostas 

para a Estação. A propriedade pontua nos demais 

itens, por possuir sistema próprio de tratamento 

de efluentes domésticos, não utilizar agrotóxicos e 

potencializar a redução dos processos erosivos e a 

melhoria da qualidade de água por meio das inicia-

tivas de recomposição florestal e SAF. 

4. Conclusão

Os principais problemas que afetam a segu-

rança hídrica na RH IX e na sub-bacia hidrográ-

fica do Rio Macabu também são encontrados na 

microbacia do Carukango. Nesse sentido, o em-

prego das SbN de paisagem aqui descritas inte-

grado às práticas permaculturais de manejo do 

território mostra-se como uma estratégia ímpar 

de superação desse desafio, não só pelo potencial 

de aumento da provisão dos serviços ecossistêmi-

cos, como também por oferecer uma alternativa 

de compatibilização de produção de alimentos e 

conservação da natureza para produtores rurais.

O caso da Estação Semente Águas Claras, que 

promove a integração entre manejo para conser-

vação da natureza e das águas com o manejo 

permacultural, pode ser considerado emblemático 

como UD associada às SbN. Apoiado na revisão de 

literatura realizada, o caso apresentado responde 

de forma clara às questões norteadoras do estu-

do, fazendo da experiência em curso uma fonte de 

inspiração para motivar outras iniciativas análogas 

de produção de água que sejam compatíveis com 

práticas rurais sintrópicas na RH IX e no Estado do 

Rio de Janeiro.

Com a metodologia de análise apresentada, 

objetiva-se detectar possibilidades de aprimora-

mento das SbN em curso no Estado do Rio de Ja-

neiro, por meio da adoção de práticas permacul-

turais combinadas. Os resultados de sua aplicação 

apontam que o caso em estudo pode ser classi-

ficado como uma iniciativa de elevada relevância 

potencial, no que tange a sua aplicabilidade e re-

plicabilidade para a conservação das águas e ges-

tão integrada dos recursos hídricos. Embora este 

estudo de caso não forneça uma descrição deta-

lhada da unidade permacultural a ser implantada, 

recomendam-se pesquisas futuras que avaliem as 

características mais desejáveis para projetos que 

integrem SbN de paisagem às práticas permacul-

turais, de forma a investigar os efeitos deste tipo 

de manejo do território na provisão dos serviços 

ecossistêmicos e promoção da segurança hídrica.
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Resumo
Este trabalho tem como finalidade explicitar as possi-
bilidades de uso das Soluções baseadas na Natureza 
(SbN) em um projeto fluvial que visa ampliar a segu-
rança hídrica no município de Teresópolis (RJ). O ob-
jetivo é propor o Parque Fluvial Paquequer na cidade 
e, assim, aumentar a resiliência do Rio Paquequer a 
eventos climáticos extremos através do uso das tipo-
logias de infraestrutura verde englobadas nas SbN. A 
metodologia utilizada foi dividida em três partes: refe-
rencial teórico sobre SbN e parques fluviais, diagnósti-
co da área de estudo no método ABC do Jack Ahern 
(2005) e proposta final do parque com base nos re-
sultados encontrados. Assim, espera-se contribuir com 
a disseminação das práticas de SbN para a proteção 
hídrica e social nas cidades.

Abstract
This work proposes to explain the possibilities offered 
by the use of Nature-Based Solutions (NBS) throught 
a river project that aims to increase water security 
in the city of Teresópolis (RJ). The objective is to pro-
pose the Paquequer River Park in the city, and thus, 
increasing the resilience of the Paquequer River to 
extreme climate events through the use of the green 
infrastructure typologies encompassed in the NBS. 
The methodology used was divided into three parts: 
theoretical framework on the SbN and river parks, 
diagnosis of the study area using the ABC method by 
Jack Ahern (2005) and the Park's final proposal ba-
sed on the results found. Therefore, it is expected to 
contribute to the dissemination of SbN practices for 
water security in the cities.

Camila Cristina Rodrigues Diniz

Palavras-chave
Parques Fluviais. Soluções Baseadas na Natureza. 
Infraestrutura Verde. Rio Paquequer. Teresópolis.

Keywords
River Parks. Nature-Based Solutions. Green 
Infrastructure. Paquequer River. Teresópolis.

Nature-based Solutions in urban river 
environments: Paquequer River Park
proposal in the city of Teresópolis (RJ)
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2 1. Introdução

A degradação ambiental nas cidades é um dos 

grandes desafios para o urbanismo contemporâ-

neo, que atualmente considera o desenvolvimento 

sustentável uma das principais bases para garan-

tir a existência saudável das próximas gerações, 

sendo esta uma das principais diretrizes da Agen-

da 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU, 

2015). Neste sentido, a água é um dos recursos 

fundamentais para a contínua existência dos seres 

vivos. Entretanto, ao longo da história, a visão pre-

datória que predominou sobre o uso dos recursos 

naturais desconsiderou os processos ecossistêmi-

cos desenvolvidos pela natureza, principalmente 

em relação às questões hídricas. 

Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA, 

2015), 21% dos corpos hídricos monitorados próxi-

mos a espaços urbanos registram índices de qua-

lidade que classificam a água como ruim ou pés-

sima. Em contraponto, em outras áreas, apenas 

7% dos corpos hídricos se encontram nas mesmas 

condições. Essa circunstância impacta também as 

bacias hidrográficas, podendo reduzir a biodiver-

sidade nos rios e, também, diminuir a sua cober-

tura vegetal. Segundo Carvalho, Brumatti e Dias 

(2012), com a redução da cobertura vegetal temos 

a diminuição do processo de evapotranspiração, 

o que prejudica o regime hídrico das bacias. Isso 

demonstra tanto a importância das áreas verdes 

no ciclo hidrológico como a necessidade de con-

siderarmos esses recursos um patrimônio da hu-

manidade, principalmente o elemento água, como 

defendido por Ferrão (2018):

As políticas públicas de desenvolvimento 

deveriam associar o conceito de patrimô-

nio hídrico ao de recurso hídrico e em-

pregar instrumentos de preservação do 

patrimônio “água” no contexto dos planos 

diretores municipais e de bacias hidro-

gráficas – que, integrados, poderiam regu-

lar o uso e ocupação do solo com maior 

eficiência e eficácia, principalmente nos 

processos de revitalização dos rios e ci-

dades de uma mesma região (FERRÃO, 

2018, p. 41). 

Neste contexto, temos os rios, que são sistemas 

fluviais abertos, importantes componentes de de-

marcação territorial que, ainda assim, em grande 

parte nas cidades, se encontram retificados, cana-

lizados, poluídos e com suas margens ocupadas 

por edificações. Essa ocupação urbana extensiva 

é uma problemática que gera um fenômeno de 

impermeabilização do solo. O resultado é um pro-

cesso de aceleração na velocidade do escoamento 

superficial que, além de aumentar a vazão, poden-

do ocasionar inundações, reduz a quantidade de 

água infiltrada no solo, empobrecendo os aquífe-

ros (COUNCIL, 2016 apud FOGEIRO, 2019). 

É necessário repensar as cidades do ponto 

de vista ecológico, privilegiando projetos que vi-

sem ao bem-estar humano e ambiental. As Solu-

ções baseadas na Natureza (SbN) surgem com 

esse objetivo, associando aos métodos tradicio-

nais de manejo dos ecossistemas novos métodos 

ecológicos que influenciem de maneira positiva o 

desenvolvimento sustentável da sociedade e da 

biodiversidade. As SbN podem ser empregadas 

na gestão hídrica e também na mitigação das mu-

danças climáticas, atuando de maneira conjunta 

com a engenharia ou sustentadas apenas na na-

tureza (RODRIGUES et al., 2021). 

Como já explicitado, o descaso com os rios é 

uma realidade, principalmente nas cidades. Proje-

tos com o intuito de revitalizá-los e reintegrá-los à 

paisagem de modo a aumentar a sua resiliência 

são urgentes. A utilização das SbN nesse processo 

é uma possibilidade, e, neste artigo, explicitaremos 

seus usos na proposta socioambiental do Parque 

Fluvial Paquequer, em Teresópolis (RJ).

Os parques fluviais apresentam uma síntese de 

proteção dos rios e preservação ambiental. Sur-

gem, inicialmente, no continente europeu, e, no Es-

tado do Rio de Janeiro, se difundem a partir de 

um projeto de lei do ano de 2010, como respos-

ta à ocupação das margens dos rios fluminenses. 

Segundo o Ministério do Meio ambiente (2012), os 

parques fluviais são instrumentos:

[...] de conservação e preservação de ba-

cias hidrográficas situadas, principalmen-

te, em áreas urbanas, visando contribuir 

de forma permanente para aperfeiçoar a 

articulação com os diversos atores sociais 

presentes nas bacias hidrográficas. Esses 

parques serão projetados para prevenir a 

ocupação desordenada das margens dos 

rios; recuperar a vegetação; e preservar 

os recursos naturais de uma região, fa-

vorecendo o desenvolvimento de diversas 

atividades culturais, lazer, esporte e turis-

mo. Trata-se de um projeto simples, exe-

quível e democrático (MMA, 2012). 

Eventos extremos agravados em função das 

mudanças climáticas, como inundações e en-

chentes, são uma situação recorrente na Região 

Serrana do Rio de Janeiro. Infelizmente, o municí-

pio de Teresópolis faz parte dessa problemática. 

Na cidade, temos como principal afluente o Rio 

Paquequer. Entretanto, esse rio encontra-se po-

luído e com as margens ocupadas, de modo que 

problemas de cheias costumam ocorrer, princi-

palmente, no centro da cidade.

A proposta do Parque Fluvial Paquequer tem 

como premissa a revitalização de um terreno 

situado no centro de Teresópolis, o mesmo que 

abriga uma antiga fábrica de tecidos atualmen-

te desativada. Segundo o site de notícias locais 

Netdiário (2019), os donos da fábrica contraíram 

uma grande multa por danos ambientais. Por isso, 

tiveram que doar parte do terreno para a cidade. 

Nesse contexto, em 2010 surgiu uma proposta da 

prefeitura para a criação de um parque fluvial.

A intenção deste artigo é demonstrar as pos-

síveis intervenções de SbN em projetos fluviais. As 

principais estratégias são exemplificadas em uma 

proposta projetual para revitalizar o trecho do Rio 

Paquequer que ladeia o terreno escolhido e, ao 

mesmo tempo, mitigar a ocorrência de cheias a 

jusante da bacia hidrográfica. O projeto também 

propõe a criação de espaços multiuso para a co-

munidade local e tem como intuito incentivar a 

educação ambiental da população.

2. Material e métodos

A metodologia aplicada ao presente traba-

lho divide-se em três partes: a primeira, além de 

se basear no uso de referencial teórico sobre os 

parques fluviais, por meio de exemplos concretos 

de projetos existentes, utiliza-se de fontes teóri-

cas sobre SbN, buscando o entendimento de suas 

principais diretrizes e aplicações em projetos que 

atuem na mitigação de ações antrópicas em rios 

urbanos. Já a segunda parte é referente à análise 

urbana do terreno e do entorno imediato, por meio 

do modelo Abiótico – Biótico – Cultural (ABC) de 

Jack Ahern (2005), no qual a análise dos mapas é 

feita de acordo com essas características. Por últi-

mo, tem-se a proposta projetual do Parque Fluvial 

Paquequer, resultado da pesquisa e do diagnósti-

co urbano e paisagístico, e que usará as SbN em 

suas principais intervenções. 

O Quadro 1 descreve alguns exemplos da abor-

dagem metodológica de parques fluviais no Brasil 

e na Europa, a fim de uma melhor compreensão de 

suas aplicabilidades.

Segundo o Quadro 1, as experiências no Brasil 

apresentam maiores similaridades com os parques 

lineares, diferenciando-se do modelo europeu no 

grau de importância da paisagem cultural. Todavia, 

no contexto mundial, os parques fluviais atuam no 

gerenciamento dos recursos hídricos e são peças-

-chave no desenvolvimento econômico. Isso pode ser 

exemplificado pelo projeto Parque Fluvial do Llobre-

gatt, destacado no quadro supracitado. Esse parque 

tem como objetivo estimular nas comunidades locais 

a valorização das origens e da importância daquela 

área. O elemento principal do projeto foi a paisagem 

cultural, que se tornou uma ferramenta de desen-

volvimento territorial nos planos diretores da região, 

fortalecendo o turismo (FERRÃO; BRAGA, 2015).

Com base nos exemplos citados, vemos que os 

parques fluviais podem atuar desenvolvendo di-

versos setores, como o ambiental e o cultural. Nos 

exemplos de parques na Europa e no Brasil, o fun-

damento principal para a implementação deles é a 

priorização da proteção dos rios, mesmo que essa 

intervenção seja para revitalizar uma área industrial 

ou de importância regional, ou para ladear uma par-

te do rio, como no caso dos parques lineares.

Grande parte desses projetos teve como alvo lo-

cais que estavam abandonados e necessitavam de 

revitalização, cada qual com um nível de complexi
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ou poluídas” (RODRIGUES et al., 2021, p. 422), o que 

corresponde exatamente às medidas necessárias 

para a criação dos parques fluviais e, também, das 

diretrizes que nortearão a sua implementação.

Um dos conceitos descritos nesse terceiro tipo, 

e que está vinculado às SbN, é o da infraestrutura 

verde. Esse tipo de estratégia, ao ser articulada nas 

cidades, pode ser integrada à infraestrutura cinza 

(soluções tradicionais de engenharia), promovendo 

mais áreas verdes com diferentes funções e tipo-

dade diferente. Por isso, para se utilizar as SbN 

em projeto, é preciso considerar diferentes catego-

rias e níveis de intervenção, que variam de acordo 

com as demandas projetuais. A Figura 1 demonstra 

três tipos de SbN e suas especificidades:

No caso dos parques fluviais, se enquadrariam 

na categoria de SbN do tipo 3, que lida com design 

e gestão, busca “criar novos ecossistemas e está li-

gado a conceitos como infraestrutura verde-azul e 

objetivos como restauração de áreas degradadas 

logias e, dessa forma, desempenhando um papel 

ecológico (ARTMANN; BASTIAN; GRUNEWALD, 2017 

apud SOLERA et al., 2020).

Essas tipologias podem variar de acordo com a 

escala em que será aplicada: macro ou micro. Na 

escala da paisagem, por exemplo, temos os espa-

ços naturais protegidos ou as áreas verdes urba-

nas. Os parques urbanos se encaixam nesta última 

categoria, aumentando a qualidade de vida nas 

cidades por meio da implementação de espaços 

verdes e, também, do estímulo indireto a ativida-

des ao ar livre. Na escala local, temos os jardins de 

chuva e a arborização urbana. O primeiro auxilia na 

retenção das águas pluviais, e o segundo aumenta 

o processo de evapotranspiração por meio do uso 

da vegetação. Na escala das edificações, temos a 

utilização do telhado verde e, também, a captação 

de água da chuva. Ambas as soluções atuam di-

minuindo o impacto da impermeabilização do solo, 

por meio da maximização da coleta pluvial na pró-

pria edificação, podendo direcioná-la para outros 

usos (SOLERA et al., 2020). 

Todos esses sistemas, ao serem empregados de 

forma conjunta, contribuem para uma cidade resi-

liente, em que a gestão hídrica é englobada de ma-

neira ecológica com o planejamento urbano. Essa 

ideia está inserida dentro do conceito de “cidades es-

ponjas”, que trabalham com a criação de “áreas que 

podem absorver grandes quantidades de água e re-

tê-la até que possam ser lentamente devolvidas ao 

meio ambiente” (FOGEIRO, 2019, p. 10). As “cidades 

esponjas” são resultado da integração de estraté-

gias que tratam do recolhimento, gestão e tratamen-

to da água de maneira conjunta ao desenvolvimento 

territorial, tornando essas cidades resilientes à água 

(FOGEIRO, 2019). As estratégias contidas nas SbN e 

na infraestrutura verde podem atuar nesse sentido, 

pois expandem a cobertura vegetal nas cidades em 

diferentes escalas, mitigando os processos antrópi-

cos de impermeabilização do solo e aumentando a 

resiliência a eventos climáticos extremos. 

Trazer segurança hídrica por meio de projetos 

que contribuam para a criação de uma “cidade es-

ponja” se faz mais do que necessário no município 

de Teresópolis.  A cidade foi uma das atingidas pela 

tragédia das chuvas na Região Serrana em 2011. O 

Relatório de Inspeção do Ministério do Ministério do 

Meio Ambiente (2011) sobre a tragédia demonstra 

que a Região Serrana sofre com esses eventos há al-

gumas décadas, sendo que, na tragédia de 2011, esse

Quadro 1 - Abordagem metodológica de parques fluviais no Brasil e na Europa

Parque 
Partido do

projeto 
Base metodológica

do projeto

[Alemanha 1999]
Parque Fluvial IBA Emscher.
Renânia do Norte, Vestfália 

Projeto para a
renovação de uma

antiga região industrial

Área de intervenção transforma-
da para atender a novos usos do 

lazer e preservar a história da 
região industrial

[Espanha 2001]
Parque Fluvial do Llobregatt.

Barcelona, Catalunha

Colônias com características
residenciais, agrícolas e
industriais, porém com

envelhecimento produtivo

Paisagem cultural usada como 
instrumento fundamental para 
o planejamento e o desenvolvi-

mento regional, o parque inspira o 
planejamento urbano tendo como 
objetivo o desenvolvimento eco-

nômico e a melhoria da área

[Brasil 2007]
Parques Fluviais do Rio Guandu. 
Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro

Programa de
preservação de

bacias hidrográficas

Ações voltadas ao incentivo
do lazer e do turismo com

a instalação de equipamentos
urbanos e o plantio de árvores 

nas margens dos rios

[Brasil 2009]
Parque Fluvial de Bom Jesus da 

Lapa, Minas Gerais e Bahia
Parque lineares

Preservação e revitalização
dos recursos naturais da região, 

melhorando a qualidade da água 
e desenvolvendo programas de 
reflorestamento e atividades de 
cultura, lazer, esporte, turismo

e educação ambiental

Fonte: Ferrão (2018, p. 46)

Figura 1 - Três tipos de Soluções Baseadas na Natureza
Fonte: Eggermont et al. (2015, p. 245 apud RODRIGUES et al., 2021, p. 422)
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2 impacto foi maior, totalizando 910 mortos e 662 de-

saparecidos até o dia 18 de fevereiro daquele ano. 

Somente em Teresópolis, foram 382 óbitos, segundo 

o departamento geral da Defesa Civil do Rio de Ja-

neiro. No relatório, também são destacadas as pos-

síveis causas do ocorrido em 2011. Imagens mostram 

alguns trechos do Rio Paquequer com as margens 

ocupadas, tanto nas áreas urbanas como nas áreas 

rurais, sendo que essas faixas marginais foram umas 

das mais atingidas pelas enchentes. 

A Figura 2 demonstra a cobertura do solo no mu-

nicípio de Teresópolis, destacando as áreas urbanas 

e agrícolas e sua relação com o Rio Paquequer.

Na mesma figura, é possível ver uma grande 

expansão antrópica agrícola nos distritos Vale do 

Paquequer e Vale do Bonsucesso. Já no Distrito 

Sede, predomina a ocupação urbana, sendo esta 

contundente na Região Hidrográfica Alto Rio Pa-

quequer. Essa área é a parte mais urbanizada da 

cidade. Nela está localizado o Centro, também co-

nhecido como Bairro da Várzea. Segundo o Plano 

Municipal de Saneamento Básico - Diagnóstico de 

Teresópolis (2014), o bairro é um dos locais onde, no 

passado, ocorriam inundações recorrentemente, as 

quais ainda são registradas nos dias atuais, quando 

ocorrem fortes chuvas.

 A Figura 3 mostra o mapa de localização do 

Centro/Várzea, em Teresópolis, e do terreno para 

o parque fluvial. No mapa, predomina uma área 

urbanizada, que se expande a partir da faixa mar-

ginal do Rio Paquequer. O terreno escolhido é uma 

das poucas áreas não completamente ocupadas. 

Porém, encontra-se abandonada há alguns anos 

e com danos ambientais ocasionados pela fábrica 

atualmente desativada.

A análise abiótica da geomorfologia do recorte 

de estudo, feita por meio da metodologia ABC, des-

taca as manchas de inundação e sua relação com a 

paisagem existente (Figura 4).

O mapa da Figura 4 demonstra que a maioria 

das manchas de inundação localiza-se em áreas 

chamadas de planícies de inundação (várzeas), que, 

segundo Dantas et al. (2017), são classificadas como 

áreas naturais inundáveis. Entretanto, quando com-

paramos os locais em que se encontram as manchas 

com a Figura 3, percebemos que estão em áreas 

Figura 2 - Mapa da cobertura do solo do município de Teresópolis
Fonte: Adaptada pela autora a partir de: Montes et al, (2019, p. 53, 95); Queiroz (2011, p. 26) e PMSB (2014, p. 275)

Figura 4 - Mapa geomorfológico do recorte de estudo 
Fonte: Adaptada pela autora a partir de: Dantas et al. (2017, p. 1); PMSB (2015, p. 173)

Figura 3 - Mapa de localização do terreno para o Parque Fluvial Paquequer 
Fonte: Elaborada pela autora a partir do Google Earth (2020)



7574

re
vi

st
a 

in
ea

na
 E

SP
EC

IA
L 

 p
.66

 - 
84

  
M

ar
ço

 2
02

2

re
vi

st
a 

in
ea

na
 E

SP
EC

IA
L 

 p
.66

 - 
84

  
M

ar
ço

 2
02

2 bem urbanizadas. Com base nisso, é possível corre-

lacionar a ocupação urbana extensiva com as inci-

dências de inundações em casos de chuvas inten-

sas na região, pois, como já destacado por Fogeiro 

(2019), essa circunstância pode potencializar eventos 

extremos climáticos através da aceleração do es-

coamento superficial da água. Outro fator que pode 

contribuir para esse fenômeno é a falta de mata ci-

liar nas margens dos rios. Schäffer et al. (2011) des-

tacam a importância da mata ciliar na proteção dos 

rios, na manuntenção do ciclo da água e na preven-

ção de processos erosivos nas marginais:

O nome mata ciliar vem de cílios. Assim 

como os cílios protegem os olhos, a mata 

ciliar protege os rios, lagos e nascentes. 

A mata ciliar cobre e protege o solo, dei-

xando-o fofo, fazendo com que funcione 

como uma espécie de esponja, absorven-

do a água das chuvas. Quando chove, ao 

invés da água ir direto para o rio, acaba 

penetrando na terra, evitando as enxur-

radas e regulando o ciclo da água. Com 

suas raízes a mata ciliar evita a erosão e 

retém partículas de solo e materiais diver-

sos, que com a chuva iriam acabar asso-

reando o leito dos rios (SCHÄFFER et al., 

2011, p. 25). 

Neste sentido, temos a análise biótica (Figura 5) 

destacando a camada vegetativa no recorte de estu-

do, tanto em relação ao Rio Paquequer quanto ao en-

torno imediato. De acordo com o mapa, uma grande 

parte do Rio Paquequer no Centro apresenta algum 

tipo de vegetação marginal. Entretanto, nas análises 

fotográficas foi percebido que o volume desta mata 

é bem reduzido em algumas áreas, sendo ela quase 

inexistente em outras. A Figura 6 ilustra essa situação, 

ao mostrar a construção de edificações na margem 

do Rio Paquequer e, também, a poluição.

Figura 5 - Mapa de vegetação recorte de estudo 
Fonte: Elaborada pela autora a partir de Google Earth (2020)

Figura 7 - Mapa de densidade urbana dos bairros no recorte de estudo
Fonte: Elaborada pela autora a partir de: Google Earth (2020) e PMSB (2015, p. 173) 

Figura 6 - Rio Paquequer no Bairro da Várzea (Centro de Teresópolis)
Fonte: Acervo pessoal (2020)

De acordo com PMSB (2014), a taxa de urbani-

zação na cidade de Teresópolis, que registrou um 

aumento nas últimas décadas, corresponde a 89%. 

Com base nisso, a densidade urbana dos bairros 

na área de estudo foi analisada por meio do mapa 

de análise cultural (Figura 7). Nele, percebe-se que a 

área central da cidade e os bairros próximos apre-

sentam densidade entre alta e média. No bairro da 
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Figura 8 - Síntese do diagnóstico 
Fonte: Elaborada pela autora a partir de Google Earth (2020)

Fazendinha, onde está localizado o terreno, a 

densidade é média, sendo a mesma do Centro (Vár-

zea). Em relação ao Rio Paquequer, há bairros que, 

em grande parte da sua extensão, apresentam alta 

densidade urbana bem próximo ao rio.

Finalizando a análise urbana e paisagística, a Fi-

gura 8 apresenta a síntese dos principais problemas 

destacados no terreno e nas proximidades:

3. Resultados e discussão

Por meio das informações e dos exemplos de 

projeto apresentados anteriormente, vimos a im-

portância dos parques fluviais e suas aplicabilida-

des. Além disso, foi possível entender de maneira 

mais aprofundada as estratégias que, através das 

SbN, podem ser utilizadas para a revitalização de 

rios urbanos, sendo a principal delas, neste estudo 

de caso, o uso da infraestrutura verde associado ao 

da infraestrutura cinza, que pode contribuir para a 

criação de cidades-esponja. Esse conceito de cidade 

surge com o intuito de torná-las mais resilientes aos 

eventos climáticos extremos ocasionados, muitas 

vezes, em decorrência da falta de um planejamen-

to urbano que considere o ciclo da água e as suas 

funções na natureza, primordiais para a segurança 

hídrica nas cidades. 

Foi feita, ainda, a análise do município de Te-

resópolis, cidade que, de acordo com a proposta 

apresentada, sediará o Parque Fluvial Paquequer. Os 

mapas mostraram a área escolhida para o projeto – 

Centro, ou Bairro da Várzea –, assim como os proble-

mas existentes no entorno: manchas de inundação 

provocadas por chuvas intensas em grande parte 

do Centro, ocupação urbana extensiva bem próxima 

ao Rio Paquequer e falta de mata ciliar em algumas 

áreas da faixa marginal do curso d’água. 

Com base neste diagnóstico, o Quadro 2 apre-

senta a abordagem metodológica usada na elabo-

ração da proposta para o parque fluvial local. 

Quadro 2 - Abordagem metodológica usada na elaboração
da proposta para o Parque Fluvial Paquequer

Parque 
Partido do

projeto 
Base metodológica

do projeto

Parque Fluvial Paquequer,
Teresópolis/RJ

Projeto para a revitalização
de um terreno que abriga uma 
fábrica de tecido desativada

Aplicação de estratégias multina-
cionais por meio do uso das SbN, 
de modo a ampliar os serviços 

ecossistêmicos e contribuir para 
a resiliência do Rio Paquequer, 

mitigando a ocorrência de cheias 
a jusante da bacia hidrográfica

e oferecendo espaços de convívio 
e lazer para a população

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Ferrão (2018)

Como já explicitado, o principal objetivo dos par-

ques fluviais é a proteção dos rios e das suas ba-

cias hidrográficas. Para contribuir com essa meta, 

as estratégias apresentadas em projeto para o Rio 

Paquequer tiveram como premissa a mitigação dos 

principais problemas encontrados, sendo estes as 

cheias a jusante e a poluição do rio. 

Por meio da infraestrutura verde, é possível utilizar 

tipologias que exerçam a função de purificar, reter, 

deter, conduzir e infiltrar as águas pluviais (CINGA-

PURA, 2011 apud VASCONCELLOS, 2011). A detenção 

é umas das estratégias que retardam o fluxo hídrico 

pluvial, como explicitado por Cingapura (2011):

Detenção: Tem a função de desacelerar 

o fluxo de águas pluviais para a aliviar a 

pressão sobre o sistema de drenagem a 

jusante. O escoamento pode ser retarda-

do através de uma variedade de métodos, 

como a infiltração através de vegetação; 

aumentando a permeabilidade de uma 

área e assim diminuindo o escoamento 

superficial (CINGAPURA, 2011 apud VAS-

CONCELLOS, 2011 p. 142).

Com base nisso, a detenção foi usada como par-

tido para a intervenção do trecho do Rio Paquequer 

que ladeia o terreno, por meio do uso dos canais 

laterais. Essa tipologia pode ser utilizada como ins-

trumento de captação da água do rio em altura de 

cheias (Figura 9), além de ser importante para os 

hábitats fluviais e as plantas, como destacado por 

Ferreira et al. (2001):

A criação mecânica deste tipo de macro 

rugosidades nas secções do escoamento 

permite a existência de refúgios impor-

tantes para animais e plantas, suporte e 

abrigo para comunidades biológicas ori-

ginais. Entre as várias ações possíveis, po-

dem ser criado um canal de by-pass que 

só funciona em altura de cheias (FERREI-

RA et al., 2001, p. 333).

No diagnóstico urbano, foram mostradas as man-

chas de inundação formadas em situações de chuvas 

intensas no Bairro da Várzea, registradas em uma das 

áreas posteriores ao do terreno para o parque. A Figu-

ra 10 ilustra a utilização dos canais como mecanismo 

para o retardo da velocidade da água, mitigando a 

possibilidade de cheias nesse local. A ilustração tam-

bém demonstra a utilização de outras tipologias de 

infraestrutura verde, como os jardins de infiltração e 

lagos antrópicos para tratamento da água. Além dis-
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O diagrama da Figura 10 também mostra a im-

plantação do parque fluvial, enquanto o planejamen-

to físico-espacial apresentado na Figura 11 destaca a 

criação de praças de convívio com diversas ativida-

des para a comunidade. Essas praças são traçadas 

por meio de um desenho orgânico e se conectam 

através de caminhos que permitem ao usuário usu-

fruir de toda a infraestrutura do parque. As ciclovias, 

por sua vez, são conectadas com as ciclofaixas exis-

tentes e com as novas que constam do projeto, a fim 

de criar um circuito no parque.

Para o trecho do rio, foi proposta a recomposi-

ção da mata ciliar através do modelo sucessional de 

plantio (Figura 12). Esse processo faz parte dos mé-

todos utilizados para recuperar áreas degradadas 

com o intuito de restabelecer as condições existen-

tes anteriormente à degradação. Para isso, utiliza-se 

de espécies nativas a serem plantadas de maneira 

Figura 9 - Esquema ilustrativo dos canais laterais
Fonte: Vieira (1998 apud FERREIRA et al., 2001, p. 334) 

Figura 10 - Diagrama de intervenção abiótica e biótica para a proposta do Parque Fluvial Paquequer
Fonte: Elaborada pela autora a partir do Google Earth (2020)

Figura 12 - Perspectiva em seção com as principais intervenções no trecho do Rio Paquequer 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de MORAES et al., 2013, p. 20.

Figura 11 - Masterplan da proposta do Parque Fluvial Paquequer 
Fonte: Elaborada pela autora
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espaços foram incorporadas tipologias de infraes-

trutura verde (jardins de chuva, alagados construí-

dos etc.) que contribuem para a limpeza, detenção e 

infiltração da água pluvial. O objetivo é revitalizar o 

terreno, que sofreu com danos ambientais, além de 

potencializar a permeabilidade na área do parque, 

em consonância com o conceito de “cidades-espon-

ja”. A tudo isso agregou-se a recomposição da mata 

ciliar que ladeia o terreno e o uso dos canais laterais, 

com a intenção de desacelerar a velocidade da água 

no Rio Paquequer e, assim, mitigar os eventos climá-

ticos extremos que ocorrem no centro da cidade. 

Isso posto, espera-se que o projeto exemplifique 

as possíveis estratégias que as SbN englobam para 

a proteção dos corpos hídricos nas cidades, princi-

palmente, no município de Teresópolis, contribuindo 

para a segurança hídrica da população por meio da 

intervenção do Parque Fluvial Paquequer. 
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2013). A citação abaixo descreve o processo de dis-

tribuição das mudas:

As espécies de crescimento mais rápi-

do (pioneiras e secundárias iniciais) são, 

portanto, plantadas em maior número 

para promover um rápido sombreamento 

da área, controlando a espécie invasora e 

propiciando melhores condições de de-

senvolvimento para as secundárias tar-

dias e clímaxes (MORAES et al., 2013, p. 20).

A seguir, temos as perspectivas humanizadas de 

algumas partes do parque, indicando as tipologias 

de infraestrutura verde utilizadas, como, também, as 

outras estratégias descritas para o Rio Paquequer. 

A Figura 13 indica a localização das biovaletas e dos 

jardins de chuva com tratamento da água para au-

xiliar na drenagem pluvial sustentável. Na Figura 14, 

há os alagados, que “recebem as águas pluviais, pro-

movem a retenção e remoção de contaminantes” 

(VASCONCELLOS, 2011, p. 143).

4. Conclusões 

Ao longo do trabalho, buscou-se comprovar a 

importância das Soluções baseadas na Natureza 

para projetos de caráter hídrico, tendo sido desta-

cados, brevemente, os três tipos de SbN para cada 

nível de intervenção. Por suas características, o 

Parque Fluvial Paquequer foi categorizado como 

uma SbN do tipo três, pois mira a revitalização de 

áreas degradadas através do uso de um design 

ecológico e da gestão integrada, diretriz utilizada 

como base metodológica para o projeto. 

A proposta do parque prevê a criação de áreas 

de convívio, esporte, comércio, eventos e, também, 

um centro de educação ambiental. Em todos esses 

Figura 13 - Perspectiva da calçada de acesso ao Parque Fluvial Paquequer 
Fonte: Elaborada pela autora

Figura 14 - Perspectiva da praça multiuso com a feira orgânica do Parque Fluvial Paquequer 
Fonte: Elaborada pela autora
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2 Parque Municipal de Itaipava: 

requalificação com uso 
de Soluções baseadas na 
Natureza

Resumo
Itaipava, distrito turístico e gastronômico de Petrópolis, 
na Região Serrana do Rio de Janeiro, dia a dia atrai 
mais visitantes e novos moradores. O Parque Municipal, 
um dos principais atrativos do local, recebe, além dos 
muitos usuários que usufruem das atividades disponí-
veis, muitos eventos durante o ano. No verão, porém, 
seu acesso e a programação de eventos são prejudi-
cados pelas intensas chuvas com alagamentos e algu-
mas áreas completamente tomadas pelas águas. A re-
qualificação do parque, utilizando Soluções baseadas 
na Natureza (SbN), apresenta diretrizes e ações para 
mitigar os problemas durante o período das chuvas, 
aumentar sua capacidade de absorção, preservar e 
tratar seus corpos hídricos, o que resultará na amplia-
ção de seus acessos com o entorno imediato, inserin-
do-o na paisagem e agregando novas funcionalidades.

Abstract
Itaipava, tourist and gastronomic district of Petrópo-
lis, in the Serrana region of Rio de Janeiro, day by 
day attracts more visitors and new residents. The Mu-
nicipal Park, one of the main attractions of the place, 
receives, in addition to the many users who enjoy the 
available activities, many events during the year.  In 
the summer, however, its access and the schedule of 
events are hampered by intense rains with flooding 
and some areas completely covered by water. The 
requalification of the park, using Nature-Based Solu-
tions (SbN), presents guidelines and actions to miti-
gate the problems during the rainy season, increase 
its absorption capacity, preserve and treat its water 
bodies, which will result in the expansion of its acces-
ses with the immediate surroundings, inserting it into 
the landscape and adding new functionalities.

Maria Cristina Franca Melo

re
vi

st
a 

in
ea

na
 E

SP
EC

IA
L 

 p
.8

4 
- 1

01
  

m
ar

 2
02

2

Palavras-chave
Parque Municipal de Itaipava. Requalificação. SbN.

Keywords
Itaipava Municipal Park. SbN Requalification.

A
ce

rv
o

 p
es

so
al

Itaipava Municipal Park: SbN requalification

Parque Municipal Itaipava - quadras esportivas alagadas 
(março 2020)



8786

re
vi

st
a 

in
ea

na
 E

SP
EC

IA
L 

 p
.8

4 
- 1

01
  

M
ar

ço
 2

02
2

re
vi

st
a 

in
ea

na
 E

SP
EC

IA
L 

 p
.8

4 
- 1

01
  

M
ar

ço
 2

02
2 1. Introdução

A pandemia de Covid-19 trouxe à tona a necessi-

dade de um novo olhar para as cidades e suas áreas 

verdes. A valorização dos espaços públicos, a sua 

apropriação e aproximação com a natureza tomaram 

conta do imaginário. A proposta de requalificação do 

Parque Municipal de Itaipava procura abordar o local 

do ponto de vista dos aspectos históricos de ocupação 

e biofísicos da região, bem como identificar as vulne-

rabilidades existentes durantes as fortes chuvas, que 

comprometem a disponibilidade, o uso do parque e o 

seu entorno imediato. A pesquisa, o estudo das Solu-

ções baseadas na Natureza (SbN) e o projeto de re-

ferência do Córrego do Jaguaré em São Paulo auxilia-

ram na definição e planejamento das diretrizes e ações 

para aumentar a resiliência do parque às inundações e 

aos alagamentos.

2. Desenvolvimento

2.1 Métodos

Abordagens exploratória e descritiva foram uti-

lizadas para identificação e análise: (1) dos funda-

mentos teóricos – revisão do conceito SbN e outros 

associados, suas particularidades, convergências, 

aplicações e projeto referencial; (2) do contexto ur-

bano Petrópolis / Itaipava / Parque Municipal,  lo-

calização, história e evolução; (3) da área de estudo 

através da planta cadastral da prefeitura disponível 

na escala 1:10.000 do ano de 1994, para definição do 

recorte; (4) análise biofísica da área de estudo: as-

pectos gerais do clima, relevo, vegetação e a bacia 

hidrográfica do Rio Piabanha, sua visada com o par-

que, entorno e demais corpos hídricos presentes. 

Como instrumentos auxiliares à metodologia, 

foram utilizados, além de Motta (2019), Peregrino 

(2020), Alves Netto (2010) e Carvalho (2015), pesqui-

sa iconográfica, cartográfica, dissertações, artigos 

de livros e notícias em acervos digitais (jornais, bi-

blioteca pública, Instituto Histórico de Petrópolis, Pre-

feitura, ICMBio - APA Petrópolis, Google Earth etc.). 

Não foram utilizados métodos e/ou plataformas de 

parametrização e modelagens hidráulicas, o que 

demandaria uma equipe multidisciplinar. O plane-

jamento de diretrizes, estratégias e ações SbN apli-

cáveis está representado espacialmente em planos 

gerais, croquis, cortes e vistas.

2.2 Fundamentos teóricos

De acordo com o Relatório Mundial das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídri-

cos/2018, uma característica-chave das SbN é que 

elas tendem a fornecer um conjunto de serviços 

ecossistêmicos – mesmo quando apenas um deles é 

o objetivo da intervenção. Portanto, as SbN normal-

mente oferecem múltiplos benefícios relacionados 

à água e muitas vezes ajudam a abordar de forma 

simultânea questões de quantidade, qualidade e ris-

cos relacionados à água. Outra vantagem essencial 

das SbN é a forma pela qual elas contribuem para 

desenvolver a resiliência geral dos sistemas. Ações 

SbN são aplicáveis em diferentes escalas: local (um 

edifício ou terreno), no bairro ou distrito e nas cida-

des e arredores. Um benefício mesmo que, aportado 

e contribuindo em escala local, pode ter reflexos va-

liosos no bairro e na cidade. O princípio da multifun-

cionalidade das soluções agrega diferentes percep-

ções e resultados.

2.2.1 Referência Projetual – Recuperação do 

Córrego de Jaguaré, São Paulo

Principais objetivos: gerir as águas pluviais, evi-

tando inundações; atenuar os fenômenos climáti-

cos extremos locais; proporcionar um habitat para 

a biodiversidade; e oferecer um leque de benefícios 

socioculturais. 

Estratégias: interceptar as descargas ilegais de 

efluentes de esgotos para o sistema de drenagem; 

e controlar a poluição difusa e gerir os escoamentos 

através de uma série de SbN polivalentes, tais como: 

várzeas construídas, biovaletas e jardins de chuva. 

O projeto desenvolvido propôs ainda a conver-

são de Parques Lineares em estruturas que pudes-

sem ter potencializadas as funções ecológicas rela-

cionadas à drenagem e ao tratamento das águas 

de chuva. Estes seriam responsáveis por estabelecer 

as conexões de um amplo sistema de áreas verdes, 

formado por distintos tipos de espaços abertos   es-

palhados pela bacia, como uma rede multifuncional 

interconectada (MARQUES, 2018).

2.3 Área de estudo

O Parque Municipal de Itaipava está localizado 

no topo da Serra da Estrela, pertence ao conjunto 

montanhoso da Serra dos Órgãos, a 845 metros de 

altitude média, sendo que a sede fica 810 metros aci-

ma do nível do mar. O município representa 1,8% da 

área do Estado do Rio de Janeiro e possui 797,1 Km², 

distribuídos em cinco distritos (Figura 1). 

Em 1858 foi inaugurado o primeiro trecho da 

Estrada União e Indústria, ligando Itaipava a Pedro 

do Rio, trazendo o progresso. Os distritos foram 

criados pelo Decreto nº1, de 8 de maio de 1892. A 

chegada dos imigrantes japoneses e portugueses 

em 1913, lavradores e pequenos proprietários de-

dicados principalmente à agricultura, foi um mar-

co em Itaipava. Nas primeiras décadas do século 

XX, as fazendas e seus senhorios dominavam o 

local, resultantes da divisão de quadras e sesma-

rias oriundas das doações do século XVIII. Com 

a extinção das fazendas vieram os loteamentos, 

condomínios e sítios. A partir de 1970 tem início 

a especulação imobiliária, que ocorre até os dias 

atuais. A população de Itaipava praticamente do-

bra quando recebe visitantes e moradores nos fi-

nais de semana, em sua maioria vindos da cidade 

do Rio de Janeiro.

2.4 O Parque Municipal: implantação e atividades

Em 1984, o prefeito Paulo José Alves Rattes as-

sinou o Decreto nº 219, para efeito de utilidade pú-

blica a desapropriação de um conjunto de proprie-

dades, cerca de dez hectares, para instalar no local: 

um Centro Administrativo Municipal, uma Exposição 

Permanente Agropecuária e Industrial e uma Escola 

de Nível Médio para instrução agropecuária. O esta-

belecido pelo decreto não foi realizado, por causas 

desconhecidas, supostamente prioridade de gestão, 

falta de recursos, descontinuidade administrativa, 

dentre outras.

Atualmente o Parque Municipal de Itaipava está 

configurado da seguinte maneira: edificação em dois 

pavimentos contemplando a sede administrativa da 

Empresa de Turismo da Prefeitura (TURISPETRO), res-

ponsável pela gestão e receptivo de turistas, sala de 

exposição de artes e artesanato, uma ciclovia presente 

em praticamente todo contorno do parque, equipa-

mentos de ginástica ao ar livre, parque infantil, banhei-

ros (5), baias para animais, picadeiro para exposição 

de animais, quadras poliesportivas abertas (6) e fecha-

da (1), pista de skate, pista de pump track, lanchone-

te, academia da saúde, espaços vazios para eventos 

anuais como as exposições agropecuária, de carros 

antigos, encontros diversos de motociclistas, religiosos, 

shows, dentre outros. Aberto usualmente das 9h às 18h, 

o parque é muito frequentado por moradores do en-

torno e da região para caminhadas, exercícios ao ar 

livre e utilização da ciclovia (Figura 2).  

Figura 1 - Mapa do município e distritos e localização da área de estudo
Fonte: Prefeitura Municipal e Google Earth. Acesso: novembro, 2020.  
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extremos, podendo atingir de 2.500 a 3.000 mm.

2.5.4 Hidrografia

O Rio Piabanha, com 80 km de extensão, é um 

dos principais afluentes do Rio Paraíba do Sul. A ba-

cia do Rio Paraíba do Sul, a maior bacia hidrográfica 

do Estado do Rio de Janeiro, contempla uma área de 

57.000 km², o que corresponde apenas a pouco me-

nos de 0,7% da área do país e a 6% da superfície da 

região Sudeste do Brasil (SEMADS, 2001). A bacia do 

Piabanha abrange principalmente quatro municípios 

fluminenses (Figura 3) e pode ser subdividida entre a 

sub-bacia do Rio Preto (que drena as regiões urba-

nas de Teresópolis e São José do Vale do Rio Preto) e 

a sub-bacia do Piabanha - canal principal (que drena 

a região urbana de Petrópolis). 

2.6 Análise das vulnerabilidades

2.6.1 Do entorno imediato

O entorno imediato compreende as visadas da 

Estrada União-Indústria, do Hortomercado Munici-

pal e da Rua Agante Moço (Figura 4). 

Estrada União-Indústria - via arterial asfaltada, 

com grande fluxo de veículos e pedestres, tomada 

nos dois lados por edificações, calçadas estreitas 

sem arborização e canteiros. Alguns elementos ar-

bóreos (ipês rosa, espatódea e bouganville), cantei-

ros arbustivos, um ponto de ônibus na entrada prin-

cipal do parque e poucas palmeiras nas fachadas 

dos shoppings. Permeabilidade do solo precária em 

toda extensão da visada (Figura 4-1).

Hortomercado Municipal - tanto o parque 

quanto o hortomercado, não respeitam o afasta-

mento de 30 m da Faixa Marginal de Proteção e a 

vegetação ripária do Rio Piabanha. Em entrevista 

com moradores locais, foi mencionado um grande 

aterro no lado do hortomercado para desvio do rio 

e acomodação de um grande estacionamento. Esta 

área no período das grandes chuvas sofre com ala-

gamentos, o que pode justificar a altura de apro-

ximadamente um metro do piso do hortomercado 

em relação ao seu entorno. A erosão constante do 

lado do parque pode ser uma consequência do des-

vio do rio, da estreita faixa marginal de proteção e 

do tipo de vegetação ali presente (Figura 4-2).

Rua Agante Moço - via colateral, em terra 

batida e cascalho, estreita, sem infraestrutura de 

drenagem, contornada em sua extensão à esquer-

da pelo muro da Fazenda Bela Vista e à direita 

por muro e gradil do parque. O fluxo de veículos 

durante as chuvas está sempre comprometido 

ou interditado. Pela observação do local, fora do 

período das grandes chuvas, percebe-se, no seu 

percurso, desníveis e ondulações provenientes de 

grandes poças d’água e erosão. A entrada dos 

fundos do parque (nível inferior aproximado de 1,5 

m) recebe grande parte do excedente do escoa-

mento superficial das chuvas, contribuindo tam-

bém para o alagamento de uma área considerável 

do parque (Figura 4-3).

2.5 Análise biofísica

2.5.1 Relevo

De acordo com Guerra et. al. (2007), trata-se de 

uma área resultante de dobramentos, reativações 

de falhas e remobilização de blocos. A topografia 

reflete esses condicionamentos geológicos predomi-

nantes, e em toda a sua extensão são registrados 

vales alongados, segmentos de drenagem retilíneos, 

maciços graníticos, linhas de cristas e cumeadas pa-

ralelas, relevos com grandes desníveis altimétricos, 

escarpas íngremes e alvéolos intermontanos.

2.5.2 Vegetação

De acordo com dados do Zoneamento da Área 

de Proteção Ambiental (APA) Petrópolis, os trechos 

da floresta mais preservados estão em sua maior 

parte restritos às áreas de relevo acidentado. Ape-

sar de possuir muitos fragmentos de vegetação 

natural, de acordo com o Plano de Manejo da APA 

elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente/IBAMA 

e disponibilizado pela prefeitura, corresponde com 

72,4% de áreas com formações vegetais típicas de 

Mata Atlântica. São 63,9% de formações florestais 

somadas a 8,2% de formações vegetais rupestres e 

0,25% de Campos de Altitude.

2.5.3 Clima

Segundo Assumpção (2015), a cidade possui cli-

ma tropical de altitude, característico das áreas mais 

altas do relevo brasileiro, com temperaturas médias 

entre 18 e 22°C, em verões de alta pluviosidade.  A 

precipitação média anual é de 2.200 mm e a umi-

dade atmosférica varia em torno de 83% ao longo 
Figura 3 - Bacia, sub-bacia e microbacia do Rio Piabanha 
Fonte: Fundação CIDE, LabGeo e Planta Cadastral da Prefeitura escala 1:10.000,1994  

Figura 2 - Mapa de Atividades do Parque Municipal de Itaipava
Fonte: Imagem Google Earth. Acesso: novembro, 2020 
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2.6.2 Do Parque Municipal

Na análise da planta cartográfica, foram identifi-

cadas três áreas, com características distintas e vul-

nerabilidades específicas (Figura 4-A, B, e C):

A – Área do acesso principal ao parque, arbo-

rizada e mais permeável, com (ipês, eucaliptos, 

quaresmeiras, palmeiras, dentre outras), e com 

diversos canteiros; menos suscetível às inun-

dações, com maior capacidade de infiltração 

e estabilidade por estar aproximadamente um 

metro abaixo do nível da visada Estrada União-

-Indústria. Os locais com presença razoável de 

vegetação, de infraestrutura (bancos, banheiros, 

lanchonete), e playground, concentram o maior 

fluxo de usuários. 

B - Espaços destinados às exposições diversas, 

em especial a de agropecuária.  Área pouco arbo-

rizada (apenas na face esquerda do percurso da 

ciclovia), e com gramíneas em grande extensão, 

apresentando muitas falhas e pouca capacidade de 

infiltração. Mais propensa a inundações tendo em 

vista a presença de um pequeno córrego (nascente 

remanescente sobre leito de argila) à margem es-

querda da ciclovia e uma declividade da ordem de 

dois a três metros em sua extensão em relação à 

visada da Estrada União-Indústria. 

C – Área mais comprometida, com alagamentos 

e inundações constantes, uma vez que recebe fluxo 

de água das outras áreas, pela acentuada declivi-

dade de três a quatro metros em relação à visada 

União-Indústria, bem como da visada da Rua Joa-

quim Agante Moço. Pouco arborizada, apenas na 

face da ciclovia. Espaços vazios com gramíneas 

na sua maior parte e muitas falhas, pouca capaci-

dade de infiltração. Durante as chuvas de verão as 

atividades nesta área ficam suspensas em diversas 

ocasiões. Os cinco lagos do local seriam nascentes 

sobre leito de argila, e o seu atual estado, obstruído e 

tomado por gramíneas é um exemplo do descaso do 

setor público para com a sua preservação, de corpos 

hídricos vivos a praticamente mortos, assoreados.

3. Planejamento

3.1 Diretrizes

Abrangentes: (1) Preservar áreas essenciais às 

dinâmicas hídricas; (2) Ampliar a capacidade de 

infiltração; (3) Auxiliar no controle da poluição das 

águas pluviais; (4) Aumentar a cobertura vegetal; 

(5) Contribuir para o incremento da biodiversidade; 

e (6) Criar paisagens multifuncionais.

Entorno Imediato: (1) Ampliar a zona ripária do 

Rio Piabanha; (2) Frear o processo erosivo nas mar-

gens do rio; (3) Aumentar a permeabilidade no en-

torno do hortomercado; e (4) Tratar o escoamento 

superficial das chuvas na Rua Agante Moço.

Parque Municipal: (1) Minimizar os alagamentos; 

(2) Propor alternativas de retenção de águas fluviais; 

e (3) Recuperar corpos hídricos obstruídos.

Todas as diretrizes propostas visam os benefícios 

ecossistêmicos de forma integrada: evapotranspi-

ração, infiltração, retenção de sedimentos, controle 

da erosão, atenuação do fluxo e retenção das águas 

pluviais, regulação atmosférica, diminuição do efeito 

ilha de calor e biodiversidade.

3.2 Estratégias SbN 

As estratégias identificadas para aplicação, 

atendendo às diretrizes definidas, formam um 

conjunto de ações que trabalham de forma coo-

perativa e conectadas aos diferentes espaços da 

área de estudo. Os conceitos em sua maioria fo-

ram obtidos no Manual de Designer para Áreas 

Urbanas (UACDC, 2010).

Piso permeável - são pisos com função drenan-

te, podendo ser peças em concreto colocadas de 

forma espaçadas com intervalos para infiltração 

das águas superficiais, ou em concreto e grama – 

pisograma (em meio ao concreto, os orifícios permi-

tem o plantio e o crescimento da grama). 

Telhado verde - consiste em um sistema artificial 

de construção de coberturas de edifícios, habitações 

ou mesmo estruturas de apoio. São aplicadas ca-

madas: proteção impermeável, pedriscos, substrato 

e terra para plantas (suculentas, gramíneas, dentre 

outras). Sua capacidade de absorver a água da chu-

va, retarda o escoamento para o sistema de drena-

gem, contribuindo para a redução de enchentes.

Jardim de chuva - estruturas que utilizam a 

atividade biológica de plantas e microrganis-

mos, para remover os poluentes das águas plu-

viais, contribuindo para a infiltração e retenção 

dos volumes de água precipitados. A água que 

fica temporariamente armazenada no jardim in-

filtra no solo ou vai para a atmosfera através 

da evapotranspiração.

Biovaletas - depressões lineares com elemen-

tos filtrantes que contribuem para a limpeza, flu-

xo e escoamento das águas pluviais. O solo des-

compactado, recebe camadas de brita e pedrisco 

para eficiência do sistema. Plantas suculentas, 

herbáceas, gramíneas e facultativas auxiliam no 

processo de tratamento e evapotranspiração.

Faixa filtrante - barreiras de vegetação inclinada 

para diminuir a intensidade do escoamento superficial 

das águas da chuva, para conter sedimentos carrega-

dos e evitar erosão. Atua também na contenção de ta-

ludes, proteção de margens de cursos d´água e na fitor-

remediação (processo que utiliza plantas como agentes 

de purificação dos ambientes aquáticos e terrestres). 

Proporcionam a infiltração da água no perfil do solo.

Bacia de retenção/detenção - Tem como principais 

objetivos, a redução do pico do escoamento das águas 

pluviais evitando alagamentos e inundações, além da 

degradação do ambiente pela possibilidade de tratar a 

carga de contaminante e controlar a erosão. Contribui 

ainda como habitat para a fauna e recarga dos aquí-

feros (HERZOG, 2009). Com objetivos semelhantes, a 

bacia de detenção (seca) armazena temporariamente 

o volume d’água, liberando-o lentamente. 

Paisagem multifuncional - de acordo com Ma-

tos (2010), trata-se de uma proposta nova de abor-

dagem projetual que proporciona a criação de uma 

estrutura de paisagem produtiva e de recreio em es-

paço urbano. Nessa perspectiva, os espaços podem 

e devem ser uma expressão atual do continuum da 

paisagem, uma vez que permitem a ocorrência dos 

processos ecológicos fundamentais para o cresci-

mento e desenvolvimento sustentável da cidade. 

3.3 Ações

3.3.1 Plano Geral do Entorno Imediato

Apresenta as três visadas do parque, respecti-

vas áreas de intervenção e ações previstas (Tabe-

la 1; Figura 4).

Visada Estrada União-Indústria (Figura 5) - o 

principal objetivo da aplicação das SbN no local é 

aumentar a permeabilidade da via e acessos com 

calçadas de piso permeável, reduzir a infiltração 

com telhados verdes e jardins de chuva, plantando 

árvores nativas no seu percurso.

As ações de arborização devem ser feitas em 

ambos os lados da via, com a inserção de vegetação 

nos telhados, a colocação de pisos permeáveis tanto 

na via hoje asfaltada como nas calçadas (observan-

do as características aplicáveis a cada caso). 

A implantação de jardins de chuva, com vegeta-

ção filtrante para auxiliar no escoamento, limpeza 

da poluição difusa das águas da chuva, contribuem 

para mitigar os alagamentos, evitando a interrupção 

do trânsito, do deslocamento dos pedestres e dos 

serviços oferecidos no percurso da via (Figura 6).

Visada Rua Agante Moço (Figura 7) - implantar 

condições de drenagem (infraestrutura inexistente 

de captação e escoamento das águas), infiltração, 

controle de sedimentos, erosão e integração com o 

Figura 4 - Áreas de intervenção 
Fonte: Google Earth. Acesso: novembro, 2020
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mente segregadas pelo muro e grade do parque, 

proporcionando uma nova paisagem multifuncional. 

Caminhar no entorno do parque sem obstrução, com 

uma visão panorâmica, sentar nas arquibancadas e 

apreciar exposições, jogos e atividades diversas.

O lado esquerdo da via local (Figura 8), de pro-

priedade particular e o seu muro, como tal deve-

rão ser conservados. No que diz respeito à mure-

ta e gradil do parque lado direito, a proposta de 

sua retirada, permitirá uma nova configuração 

multifuncional da paisagem, integrando a via ao 

parque, incentivando a circulação de pedestres, a 

apropriação das atividades disponíveis e agregan-

do novas funções ecológicas.

A instalação de infraestrutura de drenagem, in-

terligada ao sistema da Estrada União-Indústria, bem 

como a sua pavimentação com piso permeável, in-

cluindo as calçadas, contribuirá para a melhoria das 

condições de acesso, tráfego e deslocamento (veícu-

los e pedestres), bem como permeabilidade ao local.

A arborização e as biovaletas com vegetação 

filtrante, intercaladas no percurso da via, visam ab-

sorver parte do volume das águas da chuva, prove-

nientes da incidência dos talvegues, evitando o com-

prometimento da via e acessos.

Tabela 1 - Ações SbN em números

Ações SbN Entorno Imediato Parque Municipal Totais

Piso Permeável 3.800m² 650m² 4.450m²

Telhado Verde 380m² 200m² 580m²

Jardim de Chuva 400m 250m 650m

Biovaleta 370m 220m 590m

Faixa Filtrante 860m 550m 1.410m

Bacia de Retenção ---- 3 3

Bacia de Detenção ---- 2 2

Arborização (mudas) 370 300 670

Arquibancadas* 200m ---- 200m

Passarelas* ---- 330m 330m

Figura 5 - Estrada União-Indústria
Fonte: Acervo pessoal (novembro, 2020)

Figura 6 - Proposta para a Estrada União-Indústria 
Fonte: Acervo pessoal (maio, 2021)

*Paisagem multifuncional. Estimativas efetuadas utilizando a Planta Cadastral.
Fonte: Elaborada pela autora
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Figura 7 - Rua Agante Moço
Fonte: Acervo pessoal (novembro, 2020)

3.3.2 Plano geral do Parque Municipal

As ações propostas estão distribuídas pelas três 

áreas vulneráveis do parque (Figura 11). O plano de 

implantação procura não interferir de forma a prejudi-

car as atividades hoje existentes e sim, potencializá-las 

agregando benefícios ecossistêmicos e criando condi-

ções resilientes às águas das chuvas e poluição difusa.

Como falado, é preciso aumentar a permeabili-

dade dos acessos com calçadas com piso permeá-

vel, facilitar a infiltração com telhados verdes na 

edificação da sede, com jardins de chuva em pon-

tos alagáveis, plantando árvores no seu percurso.

Implantar uma faixa filtrante em toda a exten-

são lateral do córrego (nascente), aumentando a 

capacidade de vazão das águas, filtrando resíduos 

e contendo sedimentos através da utilização vege-

tação filtrantes e incluindo o corpo hídrico que está 

atualmente relegado ao abandono à paisagem.

Instalar passarelas em madeira reflorestada, ele-

vadas do piso em 40 cm, como uma opção de acesso 

nos períodos de chuvas e acomodação/contempla-

ção de atividades e da paisagem.

Requalificar dois dos cinco lagos (outrora nascentes 

sobre leitos de argila), presentes em área alagável, atual-

mente obstruídos, em bacias de detenção (Figura 13). 

Fora da estação das chuvas, as bacias podem ser utiliza-

das como arenas multiusos, para as diversas exposições 

regulares que acontecem no parque durante o ano.

Implantar biovaletas entre as quadras esportivas 

(Figura 15), inutilizáveis durante o período das gran-

des chuvas, para facilitar o escoamento superficial e 

direcionar o fluxo para as bacias de detenção. 

Recuperar e restabelecer as condições hídricas 

dos três lagos (nascentes sobre leito de argila). De 

acordo com informações de empresa local, de ar-

quitetura – projetos e construções sustentáveis, as 

nascentes podem ser recuperadas, através de siste-

mas de filtragem biológica e recirculação forçada da 

água, inserindo-os novamente na paisagem. Requa-

lificados como bacias de retenção.

4. Conclusão 

A proposta conceitual apresenta alternativas de 

requalificação utilizando a natureza como principal Visada Hortomercado Municipal (Figura 9) - as 

ações visam auxiliar o restabelecimento das con-

dições naturais apropriadas com o Rio Piabanha. 

A colocação de piso permeável, biovaletas no es-

tacionamento e telhado verde para auxiliar na in-

filtração de uma grande área impermeável e que 

passou por processo de aterramento. Propiciar o 

resgate de uma área entre seis e 12 m para vege-

tação ripária, a retenção de sedimentos carrega-

dos pelas águas da chuva, a contenção da erosão, 

principalmente na face do parque, tendo em vista a 

curva mais acentuada do rio. 

Em se tratando de uma área de aterro, como 

já mencionado no subitem 2.6, a implantação de 

biovaletas, de piso permeável no estacionamento 

e calçadas, bem como colocação do telhado ver-

de na edificação contribuem para a infiltração das 

águas aumentando a permeabilidade da área e a 

absorção (Figura 10).

A arborização no estacionamento e na faixa 

estendida de vegetação ripária altera a paisagem 

impermeável existente hoje no local e diminui a 

sensação de ilha de calor no verão. Diminuição do 

número de vagas para carros e Implantação de 

bicicletários. A conexão entre o hortomercado e o 

parque, na transposição do leito do Rio Piabanha, 

cria uma paisagem multifuncional, beneficiando a 

circulação, a integração dos visitantes, comercian-

tes, cidadãos, bem como agregando novas funções 

e benefícios ecossistêmicos.

Figura 8 - Rua Agante Moço
Fonte: Acervo pessoal (maio, 2021)

Figura 9 - Hortomercado Municipal 
Fonte: Acervo pessoal (novembro, 2020)  
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Figura 11 - Mapa Ações Parque Municipal
Fonte: Google Earth. Acesso: novembro, 2020

agente de transformação para áreas do parque e seu 

entorno imediato.  As SbN aplicadas propiciam benefí-

cios ecossistêmicos em todo seu entorno: a elevação 

da evapotranspiração, a infiltração, a retenção de se-

dimentos, o controle da erosão, a atenuação do fluxo 

e retenção das águas pluviais, a regulação atmosférica 

e a biodiversidade. Paralelamente, a sua implantação 

propiciará novas funcionalidades ao entorno imediato, 

com a retirada do muro e gradil da Rua Agante Moço, 

o que ampliará o papel do parque na localidade, tor-

nando-o mais acessível, bem como a sua integração 

com a visada do Hortomercado Municipal. 

Outra questão levada em consideração é o fato 

de que “as chuvas de verão” estão, a cada ano que 

passa, mais intensas e ocorrendo fora do período 

previsto. Green (2021) faz referência à Ramus As-

trup, do escritório dinamarquês SLA, empresa de 

arquitetura paisagística e design urbano – a adap-

tação climática azul-verde cria nos projetos uma 

paisagem biodiversa e que habilmente reduz o ca-

lor e gerencia as águas pluviais. Nesta questão, a 

proposta visa sensibilizar as esferas dos governos 

municipal e estadual para quebrar paradigmas e 

dar início a uma nova concepção de projetos, tendo 

a natureza como uma forte aliada.

Figura 12 - Lago do Parque - Cortes esquemáticos e vistas
Fonte: Acervo pessoal (maio, 2021)Figura 10 - Proposta para o Hortomercado Municipal

Fonte: Acervo pessoal (maio, 2021)

Figura 13 - Proposta de bacia de detenção 
Fonte: Acervo pessoal (maio, 2021)
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Figura 14 - Quadras esportivas
Fonte: Acervo pessoal (maio, 2021)

Figura 16 - Lago (obstruído)
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Figura 15 - Proposta para espaço destinado a quadras esportivas
Fonte: Acervo pessoal (maio, 2021)
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