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APRENDENDO 
COM A 

NATUREZA

Infraestrutura 
Natural para 

Segurança Hídrica
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Natureza
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Só é possível existir 

Soluções baseadas na 

Natureza onde houver 

Natureza protegida.



SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA - SBN

As SbN podem ser chamadas de infraestrutura 

natural ou verde, quando utilizadas como suporte 

para o funcionamento, aumento da resiliência e 

redução de custos em um sistema.

SBN são ações que utilizam processos e 
ecossistemas naturais para enfrentar os desafios 

mais urgentes do nosso tempo, tais como 
disponibilidade hídrica e impactos de eventos 

climáticos extremos, como enchentes.



SEGURANÇA HÍDRICA

Plano Nacional de Segurança Hídrica - 2019

SBN como infraestrutura natural possibilita a 
manutenção de água em quantidade e qualidade 
suficientes para a Segurança Hídrica, em suas 4 
dimensões:

Abastecimento Humano

Usos econômicos

Ecossistemas

Resiliência a eventos extremos



PRECIPITAÇÃO EXTREMA
*T OD AS AS  NOT Í CIAS  SÃO D E  

FEVEREIRO/2020



O “NOVO NORMAL”
*T OD AS AS  NOT Í CIAS  SÃO D E  

FEVEREIRO/2020



AS SOLUÇÕES!



Habitat para a 
fauna local e 

migratória

Aumentam a 
resiliência urbana a 
eventos extremos

Melhoram as condições 
ambientais das cidades: 

redução da temperatura e 
de poluentes e maior 

permeabilidade do solo

Oportunidades de 
comunicação e engajamento 
da sociedade, favorecendo 
as demais áreas protegidas

Facilitam o contato 
da população com as 

áreas naturais
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Aumentam a saúde 
da população e a 

qualidade de vida nas 
cidades

ÁREAS NATURAIS URBANAS

https://wrirosscities.org/our-work/project-city/cities4forests


B I O S F E R A

S O C I E D A D E

E C O N O M I A

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



Acessibilidade (pessoas 
com mobilidade 

reduzida, crianças ou 
idosos podem evitar 

longas distâncias)
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Valorizam os imóveis 
do entorno, tornam-
se pontos turísticos

Democratização da 
visitação (pessoas com 
menos recursos podem 

não conseguir visitar 
parques mais distantes)

Doses diárias de 
natureza: passeios 

rápidos e curtas 
distâncias para chegar às 

áreas naturais

Aumentam a 
permeabilidade do 
solo e infiltração da 

água

DOSES DIÁRIAS DE NATUREZA



• Associam conservação da natureza, lazer e
segurança para a população;

• Evitam a ocupação irregular das margens de rios;
• Reduzem a vulnerabilidade das cidades aos efeitos

das mudanças climáticas;
• Propiciam espaço para conservação da biodiversidade e

dos serviços ecossistêmicos;
• Facilitam o contato da população com as áreas

naturais.

AS PESSOAS TEM MAIS 
CONTATO COM A NATUREZA

MARGEM DO RIO 
RESPEITADA

INFRAESTRUTURA 
SEGURA

PARQUES LINEARES



PARQUES LINEARES



ÁREAS VERDES URBANAS

CAMPINAS: PARQUES LINEARES

“Nenhum morador deve ficar a mais de 
24 quadras, ou 2 km de uma área de 
lazer”

NOVA YORK: Programa PlaNYC

“Em 2030, cada habitante da cidade terá um 
espaço público verde a 10 minutos de 
caminhada”

http://www.nyc.gov/html/planyc2030/html/home/home.shtml


https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151214_itapetim_piabas_cc

OPORTUNIDADES PARA ENFRENTAR GRANDES DESAFIOS!



https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151214_itapetim_piabas_cc

OPORTUNIDADES PARA ENFRENTAR GRANDES DESAFIOS!



Redução na produção 
de sedimentos

até 57.7%

Redução nos custos de 
tratamento de água

12.8%

Redução na necessidade 
de dragagens

46.5%

Aumento na 
produção de água

até2.8%

Custos evitados -
enchentes
U$500K/ano

A infraestrutura natural mitiga 
completamente os efeitos da mudança do 
clima, garantindo maior resiliência e custos 

evitados com enchentes nas cidades

CONSERVAÇÃO DO ENTORNO DE MANANCIAIS



iStock

HÁ 30 ANOS, NOSSA MISSÃO
É A CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA

FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO



Jose Paiva

Promover ecossistemas íntegros como 
solução para os desafios da sociedade, 

buscando ampliar o uso de SbN, o 
investimento direcionado para a 

implementação de UCs. 



Promover ecossistemas íntegros como solução para os desafios da sociedade, buscando ampliar o uso de SbN, o investimento direcionado 
para implementação UCs e melhorar o status da proteção dos mangues no país. Promover o desenvolvimento social e econômico em 

aproximadamente 4 Mi Hectares integrado à conservação da natureza.

REGIÕES: Promover 4 regiões com ecossistemas 

conservados, gerando oportunidades 

socioeconômicas
Alavancas:

• Desenvolver a Bacia do Rio Miringuava, melhorando 

em 10% a qualidade hídrica e buscando que 20% da 

receita dos proprietários rurais estejam relacionadas 

com o desenvolvimento socioambiental

• Desenvolver o Setor Serra do Mar Lagamar, buscando 

o aumento de 10% de aumento do turismo, 20% de 

aumento de empreendimentos e ter 1 espécie com 

melhoria de status

• Desenvolver a Bacia Baia de Guanabara, 

consolidando uma rede de cooperação e 

estabelecendo um mecanismo de inovação financeiro 

criado para viabilizar as ações

• Desenvolver a Chapada dos Veadeiros/ Serra do 

Tombador, buscando menos perda de biodiversidade

Intervenções:

Gerar e disseminar conhecimento / Articulação e influência / 

Cocriar soluções / Viabilizar a implementação de soluções / 

Construção de capacidades / Estimular negócios de impacto

AGENDAS: Fortalecer a Conservação no ambiente 

social, político e econômico, gerando soluções com 

impacto em escala, por meio de 3 agendas
Alavancas:

• Promover a agenda de Infraestrutura Natural, 

buscando a criação e implementação de 1 marco legal  

que direcione investimentos em Infraestrutura Natural 

da água

• Promover a agenda de Turismo em Áreas Naturais, 

buscando aumentar em 25% o investimento anual 

destinado a implementação de UC por meio do turismo

• Promover a agenda de Oceanos, buscando 5 decisões 

favoráveis que fortaleçam a conservação dos 

manguezais e o reconhecimento da relevância do tema 

pelos stakeholders 

Intervenções:

Gerar e disseminar conhecimento / Mobilização e advocacy /  

Cocriar soluções / Viabilizar a implementação de soluções

REPUTAÇÃO: Fortalecer a 
imagem e preservar a 

reputação da instituição, 
buscando ser percebida 
como uma instituição  

articuladora, inovadora e 
associativa

Alavancas:

• Preservar a marca e 

reputação, considerando 

riscos e oportunidades 

institucionais 

Estratégia:
• Implementar a Inteligência de dados com o objetivo de avaliar 

atuação e identificar oportunidades
• Estabelecer governança e arranjo institucional junto aos 

stakeholders para suportar a estratégia

Organizacional:
• Desenvolver habilidades para as expertises necessárias, bem como 

adequar a estrutura organizacional
• Desenvolver o modelo de gestão que atenda nova estratégia de 

atuação

NOSSO CORE: Tornar as 
Reservas naturais Salto 

Morato e Serra do 
Tombador referência em 

manejo e 
relacionamento com a 

comunidade

Alavancas:

• A Reserva Salto Morato 

como catalisadora de 

ações  e parcerias para 

conservação em grande 

escala, tendo como 

direcionador o 

ecoturismo no Lagamar

• RNST referência na 

conservação do Cerrado, 

promovendo a ciência e 

ações concretas para 

proteger as unidades de 

conservação, com base 

na ecologia do fogo

RI e Políticas Públicas:
• Consolidar a cultura em PP e RI com atuação 

descentralizada



Promover espaços de diálogo com parceiros 
e tomadores de decisão para co-criação de 
estratégias multi-setoriais e campanha de 

advocacy

Estimular a criação de um movimento/ 
aliança para cocriação das propostas e 
fortalecimento das ações de advocacy

Levantar e comunicar cases por meio de 
plataformas de conhecimento, campanhas, 

etc. para evidenciar a infra natural como 
parte da infraestrutura urbana

Diagnóstico: Mapeamento de stakeholders 
e criação do Plano de Ação

INFRAESTRUTURA NATURAL PARA 
RESILIÊNCIA URBANA

B I O S F E R A

S O C I E D A D E

E C O N O M I A

Viabilizar e implementar as estratégias de 
advocacy definidas, com campanhas para 

disseminação de conhecimento e 
articulação para políticas públicas



ribeiroj@fundacaogrupoboticario.org.br

+55 (41) 3318-2701

A Natureza é a Solução!

mailto:ribeiroj@fundacaogrupoboticario.org.br

