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Estrutura da apresentação:  

- Noções de saneamento; 

- Introdução às Soluções Baseadas na Natureza - SBN; 

- Técnicas de SBN; 

- Aplicações de SBN:  

Parques Lineares, Jardins Drenantes, Jardins Filtrantes, Sistemas de Drenagem Sustentáveis, 
Biodigestores, Sistemas Agroflorestais, Fossas Ecológicas. 





Política Municipal de Saneamento de Belo Horizonte 

A atual Política Municipal de Saneamento do município de Belo Horizonte foi criada através da Lei 

8.260/2001, que também institucionalizou o Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte 

(PMS), um instrumento de planejamento e monitoramento das ações de saneamento em BH, por 

meio de indicadores sanitários, epidemiológicos e ambientais, que avaliam e caracterizam a 

situação de salubridade ambiental do Município, culminando na definição de prioridades de 

investimentos na cidade. 

 

O uso da robusta base de dados disponíveis na PBH permite a avaliação e hierarquização das 98 

bacias elementares e das 256 sub-bacias que compõem o território municipal, para fins de 

investimentos em infraestrutura e serviços de saneamento. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/informacoes/publicacoes/plano-de-saneamento  
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Política Municipal de Saneamento de Belo Horizonte 



Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte 



Quantifica a cobertura dos serviços nas 98 
bacias elementares e nas 256 sub-bacias 

que compõem o território municipal. 
 

A nota do ISA varia de 0 a 1, sendo que 
quanto mais próximo da unidade, melhores 

as condições de saneamento. 



O conceito de Soluções Baseadas na Natureza - SBN 

Surgido no final dos anos 2000, o conceito de soluções baseadas na natureza (SbN) vem 

ganhando destaque entre organismos internacionais e na União Europeia como uma aposta 

para adaptação às mudanças climáticas.  

 

As SbN são entendidas como soluções que de alguma forma se inspiraram, copiaram ou 

basearam-se em processos naturais para gerar benefícios sociais, ambientais e econômicos 

para a sociedade.  

 

No Brasil, esse conceito “guarda-chuva” começou a ganhar espaço a partir do ano de 2015 por 

meio de projetos capitaneados em sua maioria por organismos internacionais, inserindo-se nas 

linhas de atuação de pastas do governo federal como os Ministérios da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Regional. 

 

Diversas cidades participam de redes de apoio e cooperação internacionais nesta temática, 

sendo que no Brasil, Belo Horizonte se destaca.  



O conceito de Soluções Baseadas na Natureza - SBN 

“A ideia das soluções baseadas na natureza manifesta-
se na busca de soluções para trabalhar com os 
ecossistemas, ao invés de confiar nas intervenções 
tradicionais da engenharia, para adaptação e mitigação 
aos efeitos das mudanças climáticas, ao mesmo tempo 
em que gera melhorias na qualidade de vida da 
população.” 

(FRAGA, 2020)  

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS: podem ser entendidos como os benefícios que a humanidade obtém dos ecossistemas. Os benefícios podem ser divididos em quatro 
diferentes categorias: (1) serviços de provisão; (2) serviços de regulação; (3) serviços de suporte e (4) serviços culturais (TEEB FOR CITIES - BERGHÖFER et al, 2011).  



O conceito de Soluções Baseadas na Natureza - SBN 

Disponíveis em:  
1. European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Herzog, C., Antuña Rozado, C., Diálogo Setorial UE-Brasil sobre soluções baseadas na natureza : contribuição para um roteiro 
brasileiro de soluções baseadas na natureza para cidades resilientes, Freitas, T.(editor), Enfedaque, J.(editor), Wiedman, G.(editor), Publications Office, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2777/172968 
2. https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/40877/1/2020_RaizaGomesFraga.pdf  
 

https://data.europa.eu/doi/10.2777/172968


Catálogo de 
Soluções 
Baseadas na 
Natureza - SBN 

O Catálogo de SbN foi elaborado no âmbito 

do projeto CITInova, em parceria com o 

Iclei Sams e Iclei Europa, com o apoio da 

Aliança Bioconexão Urbana. Já existem 

cidades brasileiras que descobriram formas 

inovadoras, efetivas e viáveis de 

implementar a sua infraestrutura urbana. E, 

a partir disso, ficam mais resilientes às 

mudanças climáticas, geram melhores 

condições para o aumento da 

biodiversidade, da saúde e do bem-estar 

dos seus moradores, contribuindo para 

uma economia natural positiva. 

https://catalogo-sbn-oics.cgee.org.br/  
https://www.youtube.com/watch?v=G8nbaygQjVQ  
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Conexões de Fundo de Vale: Parque Sub-bacia do córrego Nossa Senhora da 
Piedade (Programa Drenurbs) 

intervenções  
em áreas de 

preservação para 
criação de 

parques lineares 

proteção dos 
fundos de vale 

com saneamento 
ambiental amplo 

restauração da 
qualidade dos 
cursos d’água  

Solução Baseada na Natureza – Parques Lineares 



Solução Baseada na Natureza – Parques Lineares 



https://www2.recife.pe.gov.br/noticias/07/02/2022/prefeitura-do-recife-

investe-em-tecnologia-inovadora-e-sustentavel-para  

Dados do projeto: 

 

Área: 7 mil m² de jardins 

  

Custo: R$ 4,5 milhões 

 

Financiamento: Fundo Global para o 

Meio Ambiente. 

 

O projeto é implementado pelo 

Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente e executado em 

parceria com a Agência Recife para 

Inovação e Estratégia (ARIES), Porto 

Digital e Prefeitura do Recife.  

Solução Baseada na Natureza – Parques Lineares 
Jardins filtrantes 
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Solução Baseada na Natureza – Parques Lineares 

A fitorremediação ocorre por meio de tanques com diferentes 

configurações, escavados no solo, impermeabilizados e 

preenchidos com substratos específicos. Na superfície dos 

substratos são plantadas espécies vegetais que promovem o 

tratamento em uma zona de raízes. Trata-se de um sistema 

natural, não há aplicação de nenhum tipo de agente químico 

artificial ou microrganismo exógeno no processo. 

Uma vez construído e plantadas as espécies vegetais, os 

microrganismos responsáveis pelo tratamento se proliferam na zona 

de raízes naturalmente, requerendo manutenção periódica de baixo 

custo. 

Jardins filtrantes 



https://www.sobral.ce.gov.br/informes/principais/jardins-

biofiltrantes-dos-parques-da-cidade-e-pajeu-comecam-a-

apresentar-resultados 

Solução Baseada na Natureza – Parques Lineares 
Jardins filtrantes 

Dados do projeto: 

 

Área: 50,7 mil m² de jardins  

  

Custo: R$ 6 milhões 

 

Financiamento: Governo do Estado 

do Ceará e Prefeitura de Sobral.  

 

O projeto é implementado Prefeitura 

de Sobral e detalhado pelo escritório 

Hidrobotânica Ambiental. A ação é 

desenvolvida por meio do Programa 

de Desenvolvimento Socioambiental 

de Sobral (Prodesol), financiado pelo 

Banco de Desenvolvimento da 

América Latina (CAF).  



Solução Baseada na Natureza – Parques Lineares  

Projeto implantou um sistema de filtragem com vegetação 

nativa capaz de fazer a purificação da água em seu curso 

natural. A ação beneficia o ecossistema aquático e 

possibilita o retorno de espécies de aves aos ambientes 

antes poluídos 

Os parques da Cidade e Pajeú possuem 1,55 km lineares de jardins 

executados e 14 tanques de areias com sistemas de alagados 

naturais construídos e distribuídos, na sua extensão, preenchidos 

com plantas aquáticas específicas para retirar a matéria orgânica e 

os poluentes pela filtração da água (fitorremediação). Este sistema 

absorve os compostos químicos dissolvidos na água e transforma o 

que seria poluição em fertilizante, para a formação de biomassa 

vegetal.  

Jardins filtrantes 



https://www.solucoesparacidades.com.br/saneamento/4-projetos-saneamento/jardins-de-chuva/ 

Solução Baseada na Natureza – Jardim de Chuva 
Jardins de chuva 



Jardins drenantes ou “Jardins de Chuva” Os jardins de chuva são dispositivos 

complementares para controle da drenagem 

da água pluvial, que contribuem para a 

construção de espaços urbanos 

ambientalmente mais adequados e 

resilientes.  

São áreas vegetadas, implantadas em 

terreno “natural”, que tem por finalidade 

contribuir para a infiltração e retenção do 

escoamento superficial da água de chuva. 

Para tanto, devem possuir perfil de solo 

modificado, com substrato, camada filtrante 

e drenante para aumentar a sua porosidade 

e, consequentemente, a capacidade de 

armazenamento de água. Dessa maneira, a 

água da chuva se acumula nos jardins e 

gradualmente é infiltrada no solo.  

É necessário o plantio de vegetação 

adaptada às condições do jardim, que por 

uma época fica bastante úmido e em outra 

seco, e que auxilie na remoção dos 

poluentes vindos do escoamento das águas 

pluviais através da atividade biológica de 

plantas e microrganismos presentes no 

solo. Diagrama típico de um jardim de chuva 



EXEMPLOS DE JARDINS DE CHUVA NO BRASIL E NO MUNDO 

Praça Araucária, São Paulo 

Fonte: http://fluxus.eco.br/portfolio/jardim-de-chuva-  largo-das-

araucarias/ 

Jardim de Chuva em Vias Comerciais 

Fonte: Stormwater Management Manual, Portland, 2016. 

Jardim de Chuva em Vias Residenciais, São Paulo 

Fonte: https://novasarvoresporai.wordpress.com/. 

Jardim de Chuva em Rotatórias 

Fonte: https://novasarvoresporai.wordpress.com/. 

Jardim de Chuva em Calçada 

Fonte: Nate Cormier - Liberty Center Parking Garage, 

Portland, Oregon (USA). 

Jardim de Chuva em Escadarias, São 

Paulo 
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Solução Baseada na Natureza – Jardim de Chuva 
Jardins de chuva 



Jardim de Chuva 

Pq. Mun. Faz. Lagoa do Nado 

Solução Baseada na Natureza – Jardim de Chuva 



Jardim de Chuva 

R. Prof. Ricardo Pinto,  

bairro Itapoã – BH  

Solução Baseada na Natureza – Jardim de Chuva 



Solução Baseada na Natureza – Jardim de Chuva 



https://prefeitura.pbh.gov.br/obras-e-infraestrutura/licitacao/pregao-eletronico-052-2022  
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Solução Baseada na Natureza – Drenagem Sustentável  

Perfil-tipo de via com solução de drenagem sustentável: biovaleta e wetlands construídos para tratamento 

da poluição difusa antes do deságue das águas no corpo hídrico. 

 

 

 

 
Rua 

Corpo D’água 



O biodigestor é uma boa alternativa 

para sistemas situados em pontos 

onde não há rede coletora e de 

tratamento. 

Estudos  da Águas do Imperador, a 

concessionária de serviços sanitários 

de Petrópolis, que adotou o sistema 

nas favelas da cidade, apontam que 

10 casas que tratam seus esgotos em 

biodigestores geram gás para que 

uma seja autossuficiente, com o 

benefício de redução da carga 

orgânica dos resíduos de 

aproximadamente 98%.  

https://oppla.eu/casestudy/20075 

O biodigestor é um equipamento utilizado para acelerar o processo de 

decomposição da matéria orgânica através da ausência de oxigênio. 

Esse processo é denominado biodigestão. As vantagens da biodigestão 

através do equipamento são: o reaproveitamento do resíduo orgânico, a 

produção de fertilizantes e biogás. 

Solução Baseada na Natureza – Biodigestor 



Por meio de tecnologias alternativas, o sistema de biodigestores 
pode atender as periferias de centros urbanos onde existem 
recursos hídricos importantes. É aderente aos princípios da 
Agenda 21, por meio do resgate de técnicas biológicas limpas, 
capazes de gerar energia renovável, reciclar nutrientes e 
proteger o meio ambiente. Apoiados em bons projetos, pode 
capacitar lideranças para o desenvolvimento sustentável; 
promover a limpeza das águas,  reduzir a poluição; e reciclar 
nutrientes e outros materiais, como garrafas PET e pneus. 

Solução Baseada na Natureza – Biodigestor 



Solução Baseada na Natureza – Sistemas Agroflorestais 

https://prefeitura.pbh.gov.br/meio-ambiente/agroflorestas-urbanas 

Agroflorestas Urbanas 

 

O projeto pretende a implantação de Sistemas 

Agroflorestais em áreas onde existam processos 

avançados de degradação ambiental e grupos sociais 

em vulnerabilidade social.  

 

Com a instalação dos SAFs pretende-se resgatar 

atributos ecológicos dessas áreas, utilizando o plantio 

de árvores nativas, aliado a garantia da segurança 

alimentar de populações locais, por meio da produção de 

alimentos. 

 

Além de promover a arborização na cidade, o plantio de 

sistemas agroflorestais, com base nos princípios da 

agroecologia, facilita o acesso e amplia o consumo de 

alimentos saudáveis pela população, com destaque para 

as frutas, legumes e verduras, tão importantes para a 

saúde e a segurança alimentar e nutricional. 

  



Solução Baseada na Natureza – Sistemas Agroflorestais 

Objetivos específicos: 

 

•  Aumentar a biodiversidade vegetal em áreas verdes e áreas 

de preservação permanente degradadas;  

•  Promover a proteção de recursos hídricos e a reocupação 

de matas ciliares e produção de águas em nascentes e olhos 

d'água;  

•  Melhorar a qualidade dos solos em áreas verdes e áreas de 

preservação permanente degradadas; 

•  Promover a segurança alimentar de populações locais, por 

meio da produção de alimentos agroecológicos; 

•  Gerar emprego e renda para agricultores urbanos envolvidos 

na produção de alimentos; 

•  Resgatar a diversidade genética ao promover o uso de 

sementes e mudas nativas e crioulas; 

•    Realizar processo de educação ambiental com enfoque em 

interações e sucessões ecológicas, agroecologia.  

https://prefeitura.pbh.gov.br/meio-ambiente/agroflorestas-urbanas 



Solução Baseada na Natureza – Fossa Ecológica TEVAP 

A Tecnologia Social TEvap é uma solução para o tratamento e disposição final dos dejetos do vaso sanitário 

domiciliar. Baseia-se em conhecimentos e experiência técnica, visando trabalhar a iniciativa local e os materiais que 

mais facilmente sejam encontrados na região, como pneus usados e entulhos de construção. É uma solução simples, 

de baixo custo, não faz uso de processos mecanizados e as estruturas são de fácil construção e operação. 

https://www.fbb.org.br/images/Editais/COPASA/2019/Fossa%20S%C3%A9ptica%20TEVAP.pdf 



Solução Baseada na Natureza – Fossa Ecológica TEVAP 



Solução Baseada na Natureza e Saneamento 

Parques Lineares 

Fossa Ecológica TEVAP 

Sistemas Agroflorestais 

Biodigestor 

Jardins de Chuva 

Wetlands 

Jardins Filtrantes 

Drenagem Sustentável  

Consultorias 

Escritórios de projetos 

Geração de energia 

Insumos agrícolas 

Produção de alimentos 

Novas cadeias produtivas 

Novos produtos 

Economia circular 

Geração de renda 



Soluções Baseadas na Natureza e 
Saneamento 
 
Obrigado!  

 

Isaac Henriques de Medeiros 
Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN 
Secretaria Municipal de Política Urbana - SMPU 
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