
III Seminário Internacional de Soluções 
Baseadas na Natureza (SbN)
O desafio da água e as cidades

ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NA 
TRANSIÇÃO PARA CIDADES SUSTENTÁVEIS

Antonio Eduardo Lanna, perito do Diálogos sobre Recursos Hídricos



Soluções Baseadas na 
Natureza – SbN ou
Infraestrutura Natural - IN 
ou 
Adaptação Baseada em 
Ecossistemas - AbE



Soluções 
baseadas na 
Natureza -

SbN



Infraestru-
tura Natural 

- IN

Fonte: Water Resources Institute Brasil, acesso 
https://wribrasil.org.br/pt



Adaptação
baseada em
Ecossistemas

- AbE

Fonte: Fundação Boticário: www,fundaçãogrupoboticario,org.br



O principal 
problema de 
sustentabilidade 
das cidades 
brasileiras é a 
carência em seus 
sistemas de 
Saneamento 
Básico, em seus 4 
componentes:

1. Abastecimento de 
água;

2. Coleta e tratamento de 
esgotos;

3. Coleta e destinação 
final de resíduos 
sólidos;

4. Manejo e drenagem de 
água pluviais urbanas. 

• De que forma as SbN
(ou IN ou AbE) 
poderão contribuir 
para reduzir estas 
carências?



Domicílios que contavam com coleta 
de lixo em 2018 (em %)

Domicílios com coleta de esgoto pela rede 
geral em 2018 (em %)

Alguns fatos 
sobre 

saneamento 
básico no 

Brasil



Índices de 
perdas na

distribuição
de água

tratada (%)

Brasil Mundo

Fonte: 
http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/Estudo_de_Perdas_2019_5.pdf



1 – Abastecimento de água 
com SbN

Evitar a poluição dos mananciais, por meio de soluções 
de tratamento de esgotos e proteção das matas ciliares.

Aumentar da infiltração das chuvas 
para regularização de vazões durante as 

estiagens: reflorestamento, 
conservação do solo (evitar 

compactação, etc).



2 Tratamento de esgotos e SbN

Lagoas de estabilização: Santa 
Rosa/RS

Lançamento de esgotos em dunas: 
Litoral Norte/RS



2 Tratamento de esgotos e SbN

ETE em banhados (wetlands) Capineiras: destino de 
esgotos tratados



2 Tratamento de esgotos e SbN

Uso de esgotos tratados



3 Destinação final de resíduos sólidos com SbN

Aterro sanitário: Brasília (?)



4 - Controle 
da drenagem 
pluvial urbana 
com SbN

Reflorestamento e plantio de árvores;

Aumento de áreas verdes (criação de UC 
Urbanas, telhados verdes, etc);

Aumento de áreas permeáveis com políticas 
públicas de incentivo à manutenção e 
incremento das taxas de permeabilidade urbana;

Lagos como bacia de contenção de cheias;

Parques lineares ao longo das margens de rios.



Conclusões

SbN não são novidades;

Seus usos devem ser 
intensificados, mediante 
estímulos: divulgação, 
financiamento, isenções 
tributárias, etc;

Porém, devem ser objeto de 
análises prévias de custo-
benefício abrangentes, 
incluindo externalidades 
sociais e ambientais, 
comparadas com soluções 
convencionais;

Soluções convencionais de Saneamento 
Básico (abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, resíduos sólidos e 
drenagem pluvial) devem ser usadas em 
conjunto com SbN visando aumento de 
efetividade (alcance dos objetivos) e de 
eficiência (menor custo econômico, social 
e ambiental).
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