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Plano Diretor de Belo Horizonte

Art. 3º - O Plano Diretor está fundamentado 
no compromisso de implementação no 
Município da Nova Agenda Urbana - NAU, 
documento consolidado na terceira 
Conferência das Nações Unidas para 
Habitação e Desenvolvimento Sustentável. 
Parágrafo único - O compromisso do 
Município com a NAU contempla a 
consideração de acordos e pactos a ela 
vinculados para o desenvolvimento da 
política de crescimento urbano e 
ordenamento territorial, com destaque para 
os princípios orientados pelo Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável - ODS-11, 
voltado para tornar as cidades mais 
inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis

O Novo Plano Diretor de BH
 



O Novo Plano Diretor de BH
  Abordagem Estratégica

NAU e Ecologia Urbana e Resiliência

1- Prover que a infraestrutura e estrutura da 
cidade sejam resilientes, ou seja, que a 
cidade possa estar pronta para suportar as 
condições naturais ou se recuperar 
rapidamente frente a desastres.

2- Proteger, conservar, restaurar e promover 
os ecossistemas, água, habitats naturais e 
biodiversidade;

3- Minimizar os impactos ambientais e 
migrar para padrões de consumo e produção 
sustentáveis;

4- Valorizar de forma sustentável o 
patrimônio natural, recuperar áreas 
degradadas e aumentar espaços verdes.  



Anexo I: Mapa de 
Estrutura Urbana - 

Zoneamento

Anexo II: Mapa de 
Estrutura Ambiental

Estratégias de Planejamento
(Novo Plano Diretor de BH)



O Novo Plano Diretor de BH

Serviços Ecossistêmicos 
e 

Soluções baseadas na Natureza

ODS 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

INCLUSÃO, SEGURANÇA, 
RESILIÊNCIA, SUSTENTABILIDADE



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.”

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). 





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



Solução Baseada na Natureza – Jardins Filtrantes

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.



https://www.sobral.ce.gov.br/informes/principais/jardins-biofilt
rantes-dos-parques-da-cidade-e-pajeu-comecam-a-apresent
ar-resultados

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 – Jardins Filtrantes



Solução Baseada na Natureza – Jardins Drenantes ou “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. 

Características: 

- áreas vegetadas, implantadas em terreno 
“natural”

- contribuem para a infiltração e retenção do 
escoamento superficial da água de chuva.

- perfil de solo modificado, com substrato, 
camada filtrante e drenante 

- vegetação adaptada às condições do jardim, 
que por uma época fica bastante úmido e em 
outra seco

- remoção dos poluentes vindos do 
escoamento das águas pluviais através da 
atividade biológica de plantas e 
microrganismos presentes no solo.



Solução Baseada na Natureza – Jardins Filtrantes

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

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


Jardim de Chuva
R. Prof. Ricardo Pinto, 

bairro Itapoã – BH 

Exemplo de jardim de chuva em Belo Horizonte



Exemplo de jardim de chuva em Belo Horizonte



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 – Agricultura Urbana
    

Trecho  do projeto Metropolitano do Vale do Rio Jundiaí, com Parque Agroecológico

Trecho  do projeto Metropolitano do Vale do Rio 
Jundiaí, com Parque Agroecológico

Antiga fábrica na China transformada em Fazenda 
Urbana



Solução Baseada na Natureza – Telhado Verde
    

Trecho  do projeto Metropolitano do Vale do Rio Jundiaí, com Parque Agroecológico

   



Solução Baseada na Natureza – Telhado Verde
    

Trecho  do projeto Metropolitano do Vale do Rio Jundiaí, com Parque Agroecológico

   



Não sou SBN, mas sou bacana, sustentável e ajudo o verde

   



Não sou SBN, mas sou bacana, sustentável e ajudo o verde
    

Trecho  do projeto Metropolitano do Vale do Rio Jundiaí, com Parque Agroecológico

   



E-mail:  suplan@pbh.gov.br  
Telefone: (31) 3246-0022

www.pbh.gov.br
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