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A Phytorestore é uma das líderes na restauração da biodiversidade de grandes 
áreas com crises ecológicas.
Fazemos tratamento natural de efluentes sanitários, industriais, rios, lagos 
através da biotecnologia dos jardins filtrantes há 30 anos.   

A Phyto em poucas palavras



DÉCADA DE 50 MARCOU O ROMPIMENTO DA CONEXÃO DO HOMEM COM A NATUREZA



HOJE CONSUMIMOS RECURSOS DE 1,7 PLANETA ao ano



Desafia a humanidade a viver dentro dos princípios e limites que a natureza
dispõe. 

A transição para a sustentabilidade exige que saibamos produzir, morar, transportar, 
gerar emprego e renda, ter alimentos sadios em quantidades suficientes, sem
ultrapassar a capacidade de reposição e absorção dos ecossistemas.

Desafio do século XXI ?

Inserir-se dentro dos limites 
da BIOSFERA



2050
• A falta de água pode afetar 5 bilhões de pessoas, 

segundo um relatório da ONU.(metade da população mundial à época)

• Causa:  mudanças climáticas, crimes ambientais e pelo
aumento da demanda.

Brasil possui 12% água doce do planeta



Como serão as cidades do futuro?
• Minha geração –– Cidades

Inteligentes
• Geração Millenials e Z – Cidades

Inteligentes e Sustentáveis

https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2013/08/26/cidades-do-
futuro-voce-gostaria-de-viver-em-uma-cidade-inteligente/

https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2013/08/26/cidades-do-futuro-voce-gostaria-de-viver-em-uma-cidade-inteligente/


E o Brasil nessa?

• No momento, a biodiversidade é
abstrata demais para a maioria dos 
stakeholders no setor público e privado

• A principal razão, resistência a 
inovação e a falta de conhecimento das 
melhores práticas e diretrizes
internacionais.

• Mas esta realidade está mudando numa
velocidade avassaladora, impulsionada
pelos consumidores e eleitores:

ECO-CONSCIENTES



30 anos provando que a natureza é a solução
para diversas demandas da sociedade.



Sustentabilidade 4.0



SOLUÇÕES PHYTORESTORE

RECUPERAÇÃO 
AMBIENTAL, 

NASCENTES, PARQUES

RETROFIT E REFINO 
DE ETE EXISTENTE

DRENAGEM
URBANA  

SUSTENTÁVEL–
cidades esponjas

PAISAGISMO 
ECOLÓGICO 

EFLUENTES 
SANITÁRIOS

EFLUENTES 
INDUSTRIAIS

PRODUÇÃO ÁGUA 
BRUTA E 

REÚSO DE ÁGUA

DESPOLUIÇÃO 
RIOS  E LAGOS

TRATAMENTO 
LODO (ETE)

ECO-TURISMO
NOVA ECONOMIA



FitodegradaçãoFitovolatilização

Fitoextração

Rizodegradação

Fitorremediação – Solução 100% natural

remoção dos 
poluentes e 
subsequente
lançamento para a 

atmosfera

quebra dos poluentes
pelo metabolismo da 

planta

degradação dos contaminantes por

microorganismos da zona de raízes

extração dos 
contaminantes do solo 

pela planta

* Partes aéreas da planta não acumulam
contaminantes existentes no efluente



• Tratamento Aeróbio
• Redução de  85% carga 

orgânica e nutrientes.
• Remoção de sólidos
• Nitrificação
• Desinfecção
• 1,0 m profundidade 
(0,7 m de britas) 
• 2 horas

• Tratamento Anaeróbio
(facultativo)

• Redução de 11% carga 
orgânica e nutrientes.

• Remoção de sólidos
• Desnitrificação
• Desinfecção
• 0,8 m profundidade
(0,5 m de britas) 
• 6 a 8 horas

MEIO 
RECEPTOR

FILTRO 
VERTICAL

FILTRO 
HORIZONTAL

LAGOA 
PLANTADA

• Polimento 
de 2% remoção de 
carga 
orgânica e sólidos.

• Desinfecção UV solar
• Oxigenação
• 1,1 m de profundidade
(0,8 m de lâmina d’água)
• 2 a 5 dias

• Água para REUSO
• Lançamento Rio
• Lançamento rede 

pública 
• Infiltração no solo
• Zonas sumidoras e 

evapotranspiração

Jardins Filtrantes® ETE Natural

• Evita produção de 
maus odores

• Aumento da 
eficiência da 
remoção de DQO 
e nitrificação..

AERAÇÃO

→ → → → → → → → → → → →

→
→

→ → → → → →

→ → → → → → → →
→ → → →

→ → → → → → → →GRADEAMENTO

Consumo de 
energia mínimo

Todo sistema em gravidade



Tratamento Aeróbio



Impermeabilização e malha hidráulicaTerraplanagem, gravidade Substratos  e hidráulica

Plantação das espécies e acabamentos Fase de crescimento (já em funcionamento) Jardim Filtrante® completo

Etapas Construtivas

Prazo médio de  Projeto 90 dias |  Construção 180 dias



Fluxograma Simplificado de operação

Tanque

soprador
de ar

bomba

Filtro Vertical

Filtro Horizontal

Lagoa Plantada

Filtro Vertical

Filtro Vertical

Filtro Horizontal

bomba
bomba

EFLUENTE TRATADO
(CONAMA 430 \ 2011)

EFLUENTE
GERADO

Recirculação

(04)

(04)

(04)

(04)

(04)

Semana 1

Atende pico sazonal



DBO
%

DQO
%

Nitrogênio 
Total (N) %

Fósforo
(P)

CF Sólidos 
Sedimentáveis

Jardins 
Filtrantes 
(máximas)

91-99 85-98 74 55 >3 UL 95

Primário 
Convencional *

30-35 25-35 <30 <35 <1 55-65

Reator UASB * 60-75 55-70 <60 <35 ~1 65-80

Lodos ativados 
convencional *

85-93 80-90 <60 <35 1-2 87-93

Saída

Amostras de um 
Jardim Filtrante®

em operação 
em São Paulo.

entrada saída

Eficiência – garantida em contrato.



Resultados do tratamento garantidos em contrato

Ausência de odores

Custo de operação reduzido 

Simplicidade de operação

Dimensionamento considera maior índice pluviométrico

Alinhado a 11 Objetivos Globais da ONU - ODS 

Geração Zero de LODO

Garantia de oxigenação da água para fauna e flora
Não utilização de produtos químicos, plantas nativas

Pegada Zero de Carbono

Valorização paisagística e social da área ocupada

Prazo médio de projeto após levantamentos 90 dias

INOVAÇÃO - Ganhos de imagem e mídia espontânea 

VANTAGENS



Alguns Jardins Filtrantes ®



Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
RIO DE JANEIRO – 2017 – Gestão natural águas e efluentes
LEED PLATINUM







Biovaleta estacionamento





Lagoa de Retenção (Pós chuva)



Lagoa de Retenção (Samambaias)



L’ORÉAL - Centro de Pesquisa e Inovação LEED GOLD
Shanghai/China (2009)



NATURA ECOPARQUE
Benevides/PA (2013)

Efluentes industriais e sanitários | 720 EH | 3340m2
1600m2 filtros



NATURA ECOPARQUE
Benevides/PA (2013)

Efluentes industriais e sanitários | 720 EH | 3340m2
1600m2 filtros



Efluentes industriais e sanitários | 720 EH | 3340m2
1600m2 filtros

NATURA ECOPARQUE
Benevides/PA (2013)





MERCK SHARP&DOHME
Campinas / SP (2012)

Efluentes sanitários | 650 EH | 1890m2



Tratamentos Municipais

ETE França
450.000 habitantes



Tratamentos Rurais



Nossas ETE’s viram parques públicos visitáveis

Obra de saneamento visível !



Manutenção de 10 anos, reduz 95% do volume.

Tratamento de Lodo de ETE convencional
secagem e mineralização



Rede de saneamento Estação de tratamento de 
esgoto

Espessamento 

Meio Natural

Lodo liquido

Jardins Filtrantes 
de Lodo 

CalagemCompostagem

Digestão

Desidratação

AterroIncineraçãoSecagem

Retorno ao solo Centro de estocagem dos 
dejetos últimos

Reciclagem de matéria

Jardim de Lodo x Tratamentos convencionais

LODO : o VILÃO DO TRATAMENTO DE ESGOTO



Estação de Tratamento Lodo

Hounfleur – 26.000 habitantes
Complemento a ETE 

Existente.



• Phyto Geodesign, ou seja um desenho urbano sensível
ao caminho natural das águas. (estudos aprofundados
geotécnicos. hidrológicos, urbanistico, flora e fauna)

• Visa minimizar o volume do escoamento superficial das 
chuvas, causados pela impermeabilização urbana, 
promovendo a infiltração, evitando enchentes.

• Tendência mundial:  Renaturalizar, e não canalizar! 
Infiltrar não concretar empurrando o problema para 
frente!

Drenagem Urbana Verde



*imagens ilustrativas

Jardins de Chuva, Biovaletas, Bacia de 
infiltração, praças filtrantes

Biorretenção



Maior Jardim de Chuva da América
20 mil m2 – São Paulo, Subprefeitura SÉ

A Subprefeitura Sé inova e está construindo mais de 20
mil metros de jardins de chuva distribuídos entre os
distritos da Sé, República, Santa Cecília, Bela Vista, Bom
Retiro, Cambuci, Consolação e Liberdade.

Os jardins têm a função de ampliar a permeabilidade
urbana, e levar o verde para o centro da cidade.

ANDRÉ GRAZIANO – Arquiteto e Paisagista





https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/se/noticias/index.php?p=103489

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/se/noticias/index.php?p=103489


SPONGE CITY
CIDADES ESPONJAS – revertendo a 

impermeabilização das cidades
enchente zero
CAMILLE CLAUDEL ECO- DISTRICT



Rooftop rainwater drainage 
collection

Rooftop rainwater

Urban Road Runoff 

surface drainage and 
collection 
rainwater treated by filtering 
garden

The project of the new sustainable urban
neighborhood Camille Claudel is located on the
Plateau of Saclay. It provides for the creation of
houses for about 4500 inhabitants, with a
mixed use (housing, schools, gymnasium,
center reception, etc.)

This ecological landscape using a new
experimental landscape structure. Doing the
rainwater management during the landscape
planning construction.

The rainwater is managed in open air:
• The filtering valleys ensure the collection

and the treatment of water from the road .It
serves as oil separator.

• The channels and retention ponds with
landscape design that allow retention of
rain of 50 years, achieve zero emissions

• Roof waters are stored and reused for
watering green spaces, it allow a economoc
saving management. A part of life through
gray water filtration systems purify organic
compact for greenbelt.

Client: Communauté d’Agglomération du Plateau 
de Saclay (CAPS).

Concessionaire : Scientipole Aménagement

Project manager for landscaping and water 
management: Phytorestore

Date: 2010/2013

ECO QUARTIER CAMILLE CLAUDEL 
O MAIOR DISTRITO ECOLÓGICO FRANCÊS -
Inundações 100 anos

Natural river



Continuação das florestas em
paisagismo ecológico respeitando o 
Bioma e a BIODIVERSIDADE LOCAL 
criando CORREDORES VERDES 
dentro da cidade.



SOLUÇÕES – CORPOS HÍDRICOS

Revitalização
das margens 

com jardins de 
estímulo à 

biodiversidadeJardins 
flutuantes

para 
tratamento

da água
excedente

Tratamento 
do esgoto das 
comunidades 

antes do 
descarte no 

rio.

Despoluição de 
Lagos e Lagoas

Pré- tratamento  
para melhoria da 

qualidade da 
água do rio para 

envio a ETAs

Recuperação de 
nascentes e 

matas ciliares

Piscinões 
Filtrantes 

para 
amortecer 
enchentesProjetos de 

drenagem 
urbana
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RESTAURAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DOS RIOS
O QUE SÃO MARGENS ECOLÓGICAS?

Margens Ecológicas

1. A vida dos rios, ocorrem em suas margens a importância biológica 
da transição da terra para a água é importantíssima para a vida do 
rio.

2. Fortalecem as margens contra a erosão 
3. Filtram as águas de escoamento (poluição difusa) e aumentam a 

qualidade da água dos rios 50% de nitrogênio total removido do 
escoamento por retenção biológica  70% de fósforo removido do 
escoamento através da retenção biológica por jardins filtrantes 

4. Criando diferentes habitats ecológicos em relação a diferentes 
necessidades de nível de água e fauna 

5. Atividades, recreação e biodiversidade coexistem na mesma área



urbanização



PARC DU CHEMIN DE L’ILE – DESPOLUIÇÃO DO RIO SENA - PARIS
Nanterre/Paris - França(2009) – Parque Filtrante







Projeto de desenvolvimento da zona das docas no Rio Sena, centro histórico de Saint Ouen, na entrada de 
Paris. Jardins Filtrantes para recuperação das águas fluviais na antiga área industrial e integração ao projeto 
dos 12 hectares de parque que compõe a área verde paisagística com lago.

PARK OF THE DOCKS - PARQUE DAS DOCAS – RIO SENA
Saint Ouen/Paris – França (2015)



BIO-PISCINAS PÚBLICAS – BALNEABILIDADE NO RIO SENA SEM PRODUTOS QUÍMICOS
Canal de Saint Martin/Paris – França ( verão 2017)

As três piscinas públicas estão localizadas no Canal de Saint-Martin. Um sistema de hidráulica e filtragem por Jardins
Filtrantes são projetos da Phytorestore – amostras são retiradas a cada três horas – garantindo a qualidade da água
aos banhistas, projeto trata-se do primeiro passo para tornar o famoso rio totalmente balneável até 2024.



NATURALIZAÇÃO DOS 3 RIOS SHANGHAI   
CHINA (2009) | 80 KM MARGENS



RECUPERAÇÃO DE RIACHO URBANO SALGADINHO
Maceió/AL (2015)

Situação atual Projeto Piloto Jardins Filtrantes



RIO CHANGYUAN, QIXIAN - RIO QUE SECOU
PARQUE NACIONAL SHANXI CHANGYUANHE

4 ANOS =  PROJETO E IMPLANTAÇÃO



Objetivos

ü Restaurar o estado ecológico da zona úmida e restaurar o
funcionamento hidrológico do Rio Changyuan;

ü Conservar espécies ameaçadas de extinção e seus habitats
naturais;

ü Planejamento master plan (global) e plano de comunicação
com todos os stakeholders e comunidade local.

ü Desenvolver o ecoturismo e restauração do patrimônio
natural, cultural e histórico do distrito de Qixian;

ü Desenvolvimento de novos modelos econômicos para
população local ex; Peixe Orgânico, Agricultura orgânica,
ecoturismo gerando emprego ecológico.

ü Tratamento dos efluentes sanitários e industriais e dos
resíduos nas aldeias ribeirinhas ao parque através de Jardins
Filtrantes;

ü Fortalecer a capacidade institucional e técnica da comissão
encarregada da gestão do parque e da reserva florestal
provincial e sensibilizar as populações locais sobre questões de
biodiversidade.

ü ECO-MUSEU memorial

RIO CHANGYUAN
Parque Nacional Pantanoso 
do Rio Changyuan & Eco 
Museu e Jardim Botânico 
Wang Wei

Estuário

Parque 
Ornitológic

o Jiugou



RIO CHANGYUAN SECO (ANTES) 100KM 2014

Rio secou devido a exploração descontrolada de areia
para fabricação nacional de vidro, removeu
impermeabilização natural do leito.



RIO CHANGYUAN (PROJETO)

ZONA RIPÁRIA MATA CILIAR



QIXIAN

Tratamento efluentes sanitários e industriais por Jardins 
Filtrantes ® 10.000 M3/Dia –– Cidade ribeirinha 70.000 
habitantes









JARDINS FILTRANTES – 10.000 M³/DIA



Transfert local de technologies Françaises pour la restauration écologique

重建永久漫水的河床
Recreate a permanent flow riverbed

河流快速绿化（过渡河床及河岸）有利于自然防水层再生
Fast vegetation in the river to regain a natural waterproof layer

Recuperação ecológica da impermeabilização do rio 

Tecido
biodegradável

(2 anos)



RIO CHANGYUAN  2017



RIO CHANGYUAN  2017



RIO CHANGYUAN 2017



REFERENCES : RELATED PHYTORESTORE’S PROJECTS EXEMPLES
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JARDINS FILTRANTES®
LAGO WOLONG, KANGPING



CRISE ECOLÓGICA: Um lago de água doce de 7 mil
hectares que SECOU, poluído com sal e metais pesados

ü Localizado em Kangping e com área de 127,5 km², é o segundo
maior lago no nordeste da China. Importante zona de proteção
ambiental por ser ponto de descanso para aves migratórias
entre Leste Asiático e Austrália. Local onde a biodiversidade é
abundante.

ü Grande quantidade de água utilizada descontroladamente para
irrigação agrícola e aquiculturas

ü Em 2004 o lago secou completamente, desaparecendo a grande
maioria das plantas aquáticas e fauna

ü Clima se tornou ainda mais seco
ü Contaminação por efluentes sanitários, industriais de

siderurgia e piscicultura industrial
ü Grandes movimentos e conflitos sociais, devido a degradação

da natureza sem emprego, alimentação.

Estado de Referência: 2010







SOLUÇÃO: Criação de um parque nacional de natureza,
com certificação internacional RAMSAR (UICN)

O maior desafio é a criação e restauração de zonas úmidas: atrair as espécies de pássaros protegidas globalmente e nacionalmente que,

pela situação do lago ter secado, desapareceram, em 2017 já fizeram a parada migratória no lago
Espécies como o Garça Siberiana (Grus leucogeranus) na região do Lago Wolong representam 80% da população mundial, entre

outras.

Sem dúvida a riqueza ornitológica (aves) é a maior atração ecológica do lago Wolong. A prioridade do 
projeto em questão foi encorajar o retorno das espécies de pássaros ao lago com vida  e despoluído.



Estação 
Yuejiawopu

Eclusa 
Norte

Área de
Zonas Úmidas 
de Amortização 

Legenda

Tour observação 
de pássaros

Estação de 
Monitoramento

Barragem

Corredor 
Verde

Corredor 
Verde

Trilha de 
Madeira

Estação de 
Monitoramento

Ilha para 
Pássaros

Comportas / 
Eclusas

Peixe e Caviar 
Orgânicos

Eco-Museu para 
memorial do 

acidente industrial

Platô em “L”

Estação
Xiakanzi

Estação
Yangjiawopu

Ilha de 
Pássaros

Tour de Observação 
de Pássaros
Sankeshu

Estação Xiakanzi

Barragem em 
forma de L

Eclusa Sul

Museu de 
Ciências Wetland

Tour de Observação de 
Pássaros Sankeshu

Estação 
Bankeshu

SOLUÇÕES PROPOSTAS:



PEIXE ORGÂNICO – sem adição de químicos, 30% 
valorização da carne do peixe – NOVA PSCICULTURA

A piscicultura desempenhou um importante papel econômico no lago Wolong.
Mas foi realizada de maneira convencional sem controle de descargas poluentes
contaminando o lago uma nova aquicultura biológica "zero poluição" no lago,
propõe-se o estabelecimento de uma produção orgânica de peixes e caviar de
esturjão como exemplo de piscicultura orgânica tendo o tratamento das águas
dessa atividade por Jardins Filtrantes, sem adição de químicos e geração de
rejeitos zero (zero lodo).
Além de permitir a produção e venda de produtos de qualidade, as atividades de
visitas do site podem ser propostas, aumentando a atratividade do turismo na
região.
Incentivo à Economia Local Sustentável

Lagoas de Aquicultura

Lagoas Filtrantes
(Tratamento)

Prédio da Fazenda de 
Piscicultura



PARQUE IBIRAPUERA
PRÉVIA DE ESTUDO DE CASO

JARDINS FILTRANTES PARA O PARQUE IBIRAPUERA





2019 Consórcio Ilhas Ecológicas Piratininga



| P A R Q U E O R L A P I R A T I N I N G A |
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2019

PROGRAMA – 100% participação popular
17 PRAÇAS –10 km CICLOVIAS que conectar com a Ciclorota Municipal
10 km PASSEIO PÚBLICO 100% acessibilidade
4 quadras poliesportivas, com churrasqueiras e áreas de picnic
Banheiros e águas
Quioques
2 MIRANTES NATURAIS
4 MIRANTES DE CONTEMPLAÇÃO
6 PÍERS DE PESCA
4 DECKS DE CONTEMPLAÇÃO
RENATURALIZAÇÃO 2 rios –rrozal e Jacaré
INFRAESTRUTURA VERDE – Macro e microdrenagem





PROJETO PARQUE ORLA PIRATININGA, NITERÓI/RJ  - CONSÓRCIO PARQUE ORLA PIRATININGA   - 21/12/2018
➢Imagem ilustrativa da modelização 3D da Bacia de Sedimentação e Jardins Filtrantes

Bacia sedimentação, retém areia e terra e lixo e 
trata nos jardins filtrantes.







Entregamos 10  Objetivos Globais da ONU



Os Jardins Filtrantes ® sequestram
carbono através da incorporação pelos
vegetais e estabilização dos poluentes.
Não é necessário fazer o transporte de
insumos ou resíduos para aterros,
reduzindo a emissão de gases
estufa.

BALANÇO +POSITIVO DE CARBONO

BAIXO METANO



“Não é a mais forte das espécies que sobrevive, nem a mais inteligente. 
É a mais adaptável à mudanças.”



Obrigada!



Lilian Hengleng de Gregori
L.HENGLENG@phytorestore.com.br
+55 11 98603-9699

+55 11 2626-7339
www.phytorestore.com.br

/phytorestore.brasil


