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 A Infraestrutura Verde traz em questão a 
ênfase de projetos da paisagem com vista a re-
trabalhar os paradigmas de eficiência e controle, 
dominantes até o fim do século passado, que 
eram primordiais no enfoque da engenharia civil 
para a infraestrutura urbana.  Estas soluções se 
mostraram rígidas demais, disruptivas demais, 
muito caras de construir e manter, sendo muito 
impopulares para lidar com as novas tensões e 
ameaças à sociedade atual.
 A ideia de Infraestrutura Verde propõe a 
incorporação de funções da infraestrutura nas 
paisagens, atendendo questões como diversida-
de (biológica, social e estética) e complexida-
de. Importantes motores para essa mudança in-
cluem desenvolvimentos tecnológicos, saltos no 
conhecimento científico dos sistemas naturais, 
mobilidade social que leva a uma paisagem ur-

bana mais contestada e plural, e, talvez o mais 
importante, o crescente imperativo da susten-
tabilidade ambiental. Este último ímpeto ali-
mentado por um clima mais instável e extremo 
- tempestades maiores e mais frequentes, secas 
mais longas e intensas - e um legado tóxico dos 
antigos usos industriais, da disposição dos resí-
duos e da contaminação dos rios urbanos.
 No entanto, o nome dessa infraestrutura 
pode ser enganador. A palavra verde presume 
um foco na vegetação, produzindo uma imagem 
que pode ficar restrita a parques, praças e outros 
espaços livres que priorizam a vegetação. Mas a 
IV abarca muito mais do que estes espaços livres 
tradicionais ou de canteiros e jardins para deter 
e tratar as águas das chuvas, abarca também a 
recuperação de áreas contaminadas e de antigas 
indústrias, a readaptação das ruas para maior 
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mobilidade, lazer e a valorização do uso dos es-
paços públicos, tanto nas pequenas e grandes 
escalas. Não é apenas o plantio da vegetação, 
mas a recuperação da água e de seu acesso, a 
proteção a riscos ambientais, a economia e pro-
dução de energia, o conforto ambiental urbano 
e a saúde pública, e uma maior justiça social no 
usufruto dos recursos culturais e naturais. 
Infraestrutura Verde pode ser melhor entendi-
da como um complexo sistema flexível aberto 
e disperso, capaz de ir se adaptando às circuns-
tâncias em contínua transformação, trabalhando 
com as diferentes pulsações e ritmos das paisa-
gens urbanas e dos processos naturais que as 
tornam habitáveis. Contrariamente ao antigo 
urbanismo, que se baseava na coerência, esta-
bilidade e permanência do tecido urbano, esta 
rede flexível é o ajuste espacial necessário e 
adequado à nossa realidade, capaz de ser feito 
através do projeto de paisagens definidas pela 
mobilidade, mudança, ruptura e crescimento de 
nossas cidades. 
Abre uma grande oportunidade para os arqui-
tetos que projetam a paisagem ampliarem seu 
campo de atuação no projeto dos espaços que 
antes eram ocupados por funções utilitaristas 
rígidas, como canais, redes de drenagem, siste-
mas viários, de transporte e demais infraestru-
turas. Áreas que antes eram desprezadas como 
impróprias para uso ou fruição por qualquer um, 
ou qualquer coisa, como o tráfego de veículos, 
movimento de cargas, processos industriais ou 
escoamento das águas, podem ser “descober-
tas” e reaproveitadas numa escala nunca antes 
vista em nossas cidades, cabendo aos Arquitetos 
Paisagistas papel de protagonistas neste campo 
de atuação. 


