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Resumo 

Os mapas são ferramentas que nos levam a novas descobertas na medida em que 

reformulam nossa perspectiva do espaço ao nosso redor. 

Os Mapas Verdes nos permitem identificar, quantificar e localizar os recursos e atividades 

que têm impacto sobre a qualidade de vida das comunidades. Muitos deles são, na verdade, 

inventários da situação ambiental das comunidades, podendo desempenhar um papel 

fundamental no processo de percepção da realidade e planejamento. 

O Sistema de Mapas Verdes (Green Map System – GMS), é um esforço estratégico 

globalmente delineado e utilizado para identificar, promover e permitir a conexão entre os 

recursos das cidades e foi iniciado, em 1992, na cidade de Nova York. Atualmente o GMS 

une cerca de 240 projetos ao redor do mundo. 

No final da década passada alguns projetos de Mapa Verde começaram a se desenvolver 

no Brasil e no ano passado foi criada a Rede Brasileira de Mapas Verdes, que hoje 

congrega cerca de 16 projetos em diferentes cidades do país. 
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O presente trabalho tem por objetivo apresentar e discutir dois vídeos que têm por foco 

central o que são os Mapas Verdes, relatar as experiências cubana, canadense, norte-

americana e brasileira recentes e colaborar para a discussão acadêmica sobre o tema, 

tendo como foco as metodologias de elaboração e as estratégias de colaboração 

participativa global. 

Palavras-chave: mapa verde, sistemas de informação geográfica, meio ambiente, tomada 

de decisão, participação pública. 

Introdução 

“Mapas celebram uma magia que é qualquer coisa 

menos técnica. Mapas são uma tentativa humana 

de representar as complexidades incríveis de 

espaço e tempo.” 

Doug Aberley em “Boundaries of Home”. 

Historicamente, mapas são ferramentas poderosas – universalmente entendidas e 

extremamente eficientes na alocação de recursos – que, de uma maneira instigante e 

criativa, nos levam a novas descobertas na medida em que reformulam nossa perspectiva 

do espaço ao redor. 

Os Mapas Verdes ampliam este poder ao nos permitir identificar, quantificar e localizar os 

recursos e atividades que têm impacto sobre a qualidade de vida das nossas comunidades. 

Muitos deles são, na verdade, um inventário ambiental das suas áreas de abrangência, 

desempenhando um papel fundamental no processo de percepção da realidade e 

planejamento urbano o que nos leva a escolher opções verdadeiramente sustentáveis. 

Cada Mapa Verde é elaborado em processos únicos e que variam de uma cidade para a 

outra. 

O Sistema de Mapas Verdes (Green Map System – GMS), é, em essência, uma estratégia 

globalmente delineada e utilizada para identificar, promover e permitir a conexão entre os 

recursos das cidades. O GMS foi iniciado pela ecodesigner Wendy Brawer e foi estimulado 

pela excelente resposta obtida pela publicação, em 1992, pela Modern World Design do 

Mapa Verde original de Nova York, que realçava os locais de interesse ambiental na cidade. 

Os elementos do GMS foram desenvolvidos de forma colaborativa a partir de uma série de 

workshops iniciados em 1995 em Nova York (Cooper-Hewitt National Design Museum) e 

Kyoto (Tennendesign Forum), e que continuaram sendo aprimorados através da Internet. 
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O Green Map System estimula que grupos locais debatam e estabeleçam os critérios para a 

definição do que é um local ou atividade sustentável, principalmente do ponto de vista 

ambiental. 

O objetivo da elaboração de um Mapa Verde é estimular a discussão sobre como as cidades 

estão lidando com o processo de busca da sustentabilidade e qualidade de vida, sendo uma 

ferramenta única que encoraja os moradores de uma cidade a repensarem e a valorizarem a 

maneira como a sua cidade está se desenvolvendo e como seus recursos estão sendo 

utilizados. 

Além disto, o Mapa Verde também é, em essência, uma ferramenta direta, universalmente 

entendida e eficiente na identificação dos recursos e atividades disponíveis voltadas para a 

sustentabilidade. 

O processo de criação do Mapa Verde local automaticamente inicia e fortalece a discussão 

sobre o crescimento e o desenvolvimento locais, sob os pontos de vista econômico, social, 

ambiental, cultural e espacial, permitindo que as pessoas visualizem o que está 

acontecendo em sua cidade ou vizinhança. Desta forma, o Mapa Verde funciona como um 

estímulo à ação, ao mesmo tempo em que se torna um importante recurso informacional, 

educacional e de divulgação das características positivas da cidade. 

O Mapa Verde promove a adoção de estilos de vida, padrões de produção e consumo 

verdadeiramente sustentáveis e incentiva a busca, pelas comunidades, de maior qualidade 

de vida. Além disso, pode se tornar uma poderosa ferramenta de negociação e participação 

popular que encoraja a adoção pelo setor governamental municipal de uma nova 

abordagem para a questão do planejamento urbano e que estimula a cidade a realizar 

mudanças políticas e estruturais que a conduzam a uma condição superior em termos de 

sustentabilidade e qualidade de vida. 

Em resumo, o Mapa Verde é uma forma efetiva de se criar uma nova perspectiva da cidade, 

que envolve e estimula os indivíduos e as comunidades a repensar, de forma colaborativa e 

integrada, o momento presente, fortalecendo a base para a construção de um futuro melhor 

para todos, ou seja, é uma nova forma das pessoas e comunidades de uma cidade 

interagirem com o meio físico e humano que as rodeia, permitindo que a cidade encontre 

sua verdadeira identidade e que seus habitantes implementem ações que visem a melhoria 

da qualidade de vida urbana. 

Um Mapa Verde é uma ferramenta efetiva para o processo de planejamento. Ele fornece 

informações sobre o ambiente natural, social e cultural, auxiliando no entendimento dos 

princípios ambientais básicos da região, informando as pessoas sobre outras áreas do 

conhecimento com as quais elas não tenham muito contato. 
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O Mapa Verde pode desempenhar um papel importante na análise ambiental das interações 

bioregionais, físicas e sociais que geram ou agravam problemas ambientais e sociais como 

a produção e distribuição de alimentos, os recursos disponíveis, a geração e conservação 

de energia, a poluição, as dinâmicas urbanas e a conservação dos ambientes naturais e 

humanos. 

Desta forma, um Mapa Verde permite uma visão mais ampla quando se está analisando o 

comportamento dos sistemas ambientais e sua relação com as atividades humanas bem 

como a geração e gestão tanto dos problemas quanto das positividades ambientais e 

sociais. 

Os Mapas Verdes também podem ser utilizados como ferramenta de referência quando se 

está analisando fatores como o atual uso do solo urbano, o zoneamento da cidade ou 

região, a preservação das áreas abertas, a influência política e comunitária sobre a 

legislação vigente e a efetividade relativa de controles específicos no planejamento e 

direcionamento do crescimento urbano. 

Ícones 

Uma das características mais importantes do GMS é a utilização de uma série de Ícones, 

desenvolvidos de forma participativa pelos diversos grupos e organizações que compõem o 

Sistema, para a classificação dos locais de interesse. 

Estes Ícones permitem a conexão entre todos os Mapas Verdes do mundo, pois criam uma 

“linguagem comum”, utilizada por todos os grupos, facilitando a compreensão dos Mapas. 

Até o momento já existem 125 Ícones divididos em 11 categorias. 
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