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RESUMO – O conceito de Soluções baseadas na Natureza tem ganhado espaço no cenário político-

econômico quando abordado em questões relativas à gestão de recursos hídricos. A cidade de Cuiabá, 

capital do estado de Mato Grosso, possui nove sub-bacias hidrográficas instituídas como unidades de 

gestão e planejamento hídrico. A SBH Mané Pinto é a única da cidade que apresenta 100% de seus 

cursos d’água em canalização artificial, logo, é também o que detém o maior risco de alagamento e 

eventos críticos. Este trabalho foi elaborado por meio de revisão bibliográfica e visa sugerir uma 

abordagem de implantação de Soluções baseadas na Natureza, para o planejamento e gestão hídrica 

da cidade de Cuiabá.  As SbN apresentam algumas técnicas quem podem ser aplicadas nessa SBH 

para mitigação e correção de problemas estruturais, que impactam diretamente a gestão e dinâmica 

nessa área.  Aplicação desse conceito requer, porém, investimento em educação e ainda reestruturação 

do organograma político-administrativo. 

ABSTRACT - The concept of Nature-Based Solutions has gained space in the political-economic 

scenario when it comes to issues related to the management of water resources. The city of Cuiabá, 

capital of the state of Mato Grosso, has nine hydrographic sub-basins established as water 

management and planning units. SBH Mané Pinto is the only one in the city that has 100% of its 

water courses in artificial canalization, so it is also the one with the highest risk of flooding and critical 

events. This work was elaborated through a bibliographic review and aims to suggest an approach for 

the implementation of Nature-based Solutions, for the planning and water management of the city of 

Cuiabá. The NBS present some techniques that can be applied in this SBH to mitigate and correct 

structural problems, which directly impact the management and dynamics in this area. Application of 

this concept, however, requires investment in education and a restructuring of the political-

administrative organization chart. 

Palavras-chave: Soluções baseadas na Natureza, gestão hídrica, Mané Pinto. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O termo SbN foi utilizado pela primeira vez no final da primeira década de 2000 numa 

publicação do Banco Mundial intitulada “Biodiversidade, Mudança Climática e Adaptação: Soluções 

Baseadas na Natureza” que visava o desenvolvimento de soluções as mudanças climáticas, proteção 

da biodiversidade e aprimoramento dos meios de subsistência sustentáveis. O conceito vem ganhando 

destaque nos últimos anos, principalmente no cenário pós-pandemia COVID-19, no qual a percepção 

da importância da natureza tem aumentado (MARQUES et al, 2021). O conceito de SbN vem sendo 

mencionado em fóruns políticos relevantes, acordos ambientais multilaterais, até mesmo para 
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assuntos relacionados como segurança alimentar e agricultura sustentável, redução de riscos de 

desastres e financiamento (WWAP, 2018) e é, sem dúvida, uma matéria relevante para ser 

considerada na estruturação urbana. 

 O planejamento urbano precário, sem viés sustentável, praticado por muitas cidades 

brasileiras, enfrentem hoje o desafio de se adequarem a técnicas modernas e eficientes de gestão 

hídrica, que visem a preservação dos recursos naturais e a viabilidade econômica do projeto, a ser 

implantado à nível de governos locais. 

 A cidade Cuiabá – MT, mostra-se como um desafio à administração pública, quanto aos 

aspectos de gestão hídrica, tendo em vista a complexidade da rede hídrica presente na zona urbana e 

seu elevado grau de degradação. A cidade possui 30,960 km de extensão de intervenções estruturais 

em seus córregos, sendo que todos aqueles inseridos na Sub-bacia Hidrográfica do Mané Pinto, 

encontram-se canalizados, em ramal aberto e fechado (AQUINO, 2020).  

 O objetivo desse trabalho é sugerir uma abordagem de implantação de Soluções baseadas na 

Natureza, para o planejamento e gestão hídrica da cidade, que acumula eventos críticos relacionados 

à saneamento ambienta, saúde e segurança hídrica, por meio das unidades de planejamento as Sub-

bacias hidrográficas, utilizando-se a SBH Mané Pinto como modelo. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 A Comissão Européia (2015) define SbN como ações inspiradas, respaldadas ou copiadas na 

natureza que tem por objetivo auxiliar a sociedade a enfrentar desafios ambientais, sociais e 

econômicos por meio da sustentabilidade, sendo que algumas envolvem o uso ou aprimoramento de 

soluções naturais existentes para desafios, enquanto outras exploram outras novas soluções, por 

exemplo, imitar como organismos não humanos e comunidades lidam com extremos ambientais. As 

SbN usam as características e processos complexos do sistema da natureza para obter resultados 

desejados, por meio da adoção e aprimoramento da condição natural do sistema, pois esta é a base da 

implementação da solução, que são eficientes em termos de energia e recursos e resistentes a 

mudanças, mas para serem bem-sucedidas, elas devem ser adaptadas às condições locais. As SbN 

requerem governança inovadora, modelos e estruturas institucionais, comerciais e financeiras, 

alavancando financiamentos públicos e privados (EC, 2015). 

 Uma das formas de se aplicar uma SbN é por meio de infraestruturas verdes, caracterizadas 

por sistemas naturais ou semi-naturais que proporcionam opções mais benéficas à gestão dos recursos 

hídricos, se comparadas à tradicional infraestrutura cinza, também conhecida como estrutura 

construída, física. As soluções de infraestrutura verde envolvem um esforço deliberado e consciente 
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na utilização dos serviços ecossistêmicos de obtenção de benefícios básicos no gerenciamento da 

água, além dos benefícios secundários, por meio da utilização de uma abordagem holística, os quais 

estão resumidos na tabela abaixo (WWAP, 2018). 

Tabela 1 - Soluções de Infraestrutura verde para gestão de recursos hídricos 

Gestão da água (serviço básico a 

ser oferecido) 
SbN Solução for infraestrutura verde 

Controle do 

risco de eventos 

extremos 

(alagamentos) 

Controle de 

inundação 

ribeirinha 

1 Re/florestamento e conservação da floresta 

2 Áreas de Preservação Permanentes 

3 Reconectar rios às suas planícies de inundação 

4 Conservação/recuperação de wetlands 

5 Construção de wetlands 

6 Adoção de by-pass de alagamento 

Escoamento 

urbano 

superficial 

7 Telhados verdes 

8 Área verdes (bioretenção e infiltração) 

9 Captação de água* 

10 Pavimentos Permeáveis* 

  Fonte: Adaptado de WWAP, 2018. 

 A SbN Áreas verdes (Biorretenção e infiltração) são estruturas tipicamente de fossas ou valas 

escavadas no solo, com o fundo preenchido por camada de pedras e britas, e também vegetação na 

parte superior, que são usadas para reter o escoamento e promover a infiltração da água no solo. A 

água captada advém da coleta de chuva, por meio de superfícies que interceptam o escoamento da 

água e a destinam para áreas secas, onde há demanda de irrigação, como jardins, canteiros e bosques. 

As margens dos cursos d’água ou as Áreas de Preservação Permanente, caracterizadas por faixas de 

vegetação ao longo das margens ou ao redor de um curso d’água, representam uma abordagem 

comum e econômica para reduzir o escoamento de nutrientes e sedimentos aos ecossistemas 

aquáticos. Essas áreas vegetadas possuem sistemas radiculares bem desenvolvidos, camadas 

superficiais orgânicas e vegetação subterrânea que servem como filtros físicos e biológicos para a 

água de escoamento superficial urbano que transportam sedimentos e diversos poluentes (WWAP, 

2018).  

 Já as SbN Pavimentos Permeáveis se definem como a utilização de materiais, cujas 

propriedades permitem o movimento da água pelos seus poros, possibilitando, assim, a filtração no 

solo. A SbN Re/florestamento e conservação da floresta é definida como o processo de plantio de 

áreas desmatadas, que abrange três níveis em ordem crescente de complexidade: reabilitação, 

recuperação e restauração (WWF, 2016). 

O By-pass de alagamento é uma solução que atua em prol do redirecionamento de uma parte 

das águas da inundação para longe das áreas impactadas, reduzindo a profundidade e as velocidades 

das inundações a jusante do desvio. As SbN by-pass de alagamento utilizam infraestrutura de canais 
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ou simplesmente escoamento superficial direcionado e demandam topografia favorável e 

disponibilidade de terra (USAID, 2015). 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Área de estudo 

 A Sub-Bacia Hidrográfica Mané Pinto, está localizada na capital do Estado do Mato Grosso, 

Cuiabá. De acordo com Silva et al (2010) a vegetação típica do município é característica do 

ecossistema cerrado, que apresenta clima tropical quente e úmido, com estações chuvosa e seca, 

definidas de março a setembro e setembro a março, respectivamente. A precipitação média anual é 

de 1315 mm.  

 Inserida na Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai, a Bacia Hidrográfica do Rio Cuiabá, abrange 

19 municípios, dentre eles o Cuiabá, que possui nove sub bacias hidrográficas delimitadas para fins 

de planejamento e gestão, sendo eu uma dela é a SBH Mané Pinto, abaixo (CUIABÁ, 2015): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Mapa de localização de Cuiabá, Mato Grosso e da SBH Mané Pinto.     

 

A SB Mané Pinto ocupa área de 6,9 km2, e seu canal principal, o córrego que leva seu nome, 

possui 3,36 km de extensão. O canal possui tributários, sendo um deles, o Córrego Engole Cobra, de 

0,6 km de extensão e outro afluente, de aproximadamente 0,72 km. Estes três cursos d’água sofreram 

intervenções estruturais, e encontram-se totalmente canalizados em trechos aberto e fechado. O 

PMSB de Cuiabá (2019) indica que além da canalização aberta do leito principal dessa SB existe um 

trecho de aproximadamente 0,180 km de canal fechado neste córrego, outro trecho fechado de 0,24 

km no Córrego Engole Cobra, ambos a partir das nascentes, um terceiro curso d’água totalmente em 
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canal fechado, sob o Bairro Jardim Cuiabá e outro canal de 0,210 km, denominado Córrego Coesa, 

totalmente fechado, sob o Bairro do Porto. 

Para a realização deste trabalho foi efetuado uma revisão bibliográfica, visita in loco e 

ferramentas do programa Google Earth.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na década de 70 a cidade de Cuiabá foi palco do higienismo, cujo legado encontra-se 

espalhado por toda a capital. A administração municipal da época visava a modernização da cidade 

por meio de obras significativas de engenharia, dentre as quais, a canalização artificial de córregos, 

total ou parcialmente.  

A ocupação da SBH Mané Pinto, teve início ainda no fim do Séc. XIX com a expansão da região 

do Bairro do Porto e demais bairros da margem esquerda deste córrego, como os bairros Goiabeiras 

e Popular. Mais tarde, os bairros Cidade Alta, Jardim Cuiabá consolidaram a ocupação da bacia, em 

meados de 1960 (CUIABÁ, 2012). Atualmente os bairros Goiabeiras e Popular representam a área 

mais verticalizada da bacia e também um local em processo de gentrificação. Um dos mais 

significativos marcos urbanos dessa SBH, foi sem dúvida, o Estádio de Futebol Governador José 

Fragelli, construído em 1974 e demolido 35 anos depois (BOAMORTE, 2014) para a instalação do 

Arena Pantanal, estádio de futebol da Copa de Mundo de Futebol. A construção do Ginásio Aecim 

Tocantins, em 2007, na área adjacente ao estádio, transformou aquela área como um centro esportivo, 

consolidado a partir da execução da piscina olímpica do estado de Mato Grosso, o Palácio das Artes 

Marciais Lusso Sinohara e da quadra de areia, que ocupam uma área de 340.000,0 m2 (PORTAL 

MATO GROSSO, 2017). 

Um outro equipamento urbano de destaque na SBH Mané Pinto é o Mercado do Porto, como 

é popularmente conhecido está localizado na margem direita da foz da sub-bacia, na Av. 08 de Abril 

esquina com a Rua 13 de Junho, sua fachada frontal fica de frente para ao Córrego Mané Pinto. O 

Mercado Municipal Varejista do Porto Antônio Moisés Nadaf possui 295 bancas para comercio de 

atacado e varejo de produtos alimentícios e de consumo em geral, sendo ponto tradicional de venda 

peixes na capital (CUIABÁ, 2012).  

A área da SB Mané Pinto é diversa quanto ao zoneamento urbano, pois abriga uma Zona 

Predominantemente Residencial - ZPR, delimitada pelo Bairro Jardim Cuiabá, uma pequena parte da 

Zona Central e Zona de Interesse Histórico na região do bairro Porto, Zona de Influência de Torres 

de Comunicação, além da Zona de Uso Múltiplo, sendo esta sua maior demarcação. Ademais, outras 

duas áreas especiais, fazem parte do zoneamento dessa SB, a Zona de Interesse Ambiental 2 - ZIA 2 

e Zona de Interesse Ambiental 3 – ZIA 3, que juntas somam mais de 332.820,0 m2. As Zonas de 
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Interesse Ambiental são áreas destinadas a recuperação, a preservação ou conservação ambiental, e a 

ocupação de baixa densidade, com uso prioritário voltado ao lazer e uso público. A ZIA 2 é local com 

presença de vegetação nativa, cursos d’água, e proibitiva quanto a edificação que não contenha em si 

viés ambiental. Já a ZIA 3 é ainda mais restritiva, quanto ao índice construtivo (5% da área), e é local 

de interesse do Poder Público para transformação em unidades de conservação (CUIABÁ, 2015). 

 
Figura 2 - Córrego Mané Pinto. 

Fonte: Acervo da autora. 

 
Figura 3 - Córrego Engole Cobra. 

Fonte: Acervo da autora. 

  

 Segundo estudo de Moraes et al (2018), as características morfológicas da SB Mané Pinto 

indicam que sua área possui a maior suscetibilidade a alagamento dentre todas as SBHs de Cuiabá 

(com exceção da SB Santa Isabel, que não foi analisada) e que a ocorrência de vegetação nativa nesta 

bacia é nula.  

 O mapa de risco da Defesa Civil de Cuiabá (2007), aponta o Bairro do Porto, situado na 

margem direita da foz da SBH Mané Pinto, como um local sujeito a alagamentos. De fato, a região 

integra o noticiário local devido à periodicidade anual de ocorrências de alagamento e ainda por 

questões relacionadas as obras de recomposição dos taludes do córrego e o mau cheio de suas águas. 

No entanto, outra localidade dessa SB se destaca nos noticiários durante o período chuvoso. 

 
Figura 4 - Curva de nível do Bairro Jardim Cuiabá, 

indicando a localização do canal tubulado. 

 
Figura 5 – Curva de nível da área onde se encontra o 

Córrego Coesa.  Fonte: Geocloud, (2020). 
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 O Bairro Jardim Cuiabá, sob o qual existe canal inteiro em tubulação fechada, apresenta 

pontos de alagamentos em suas ruas e avenidas durante os dias de chuva. A manchete de uma 

reportagem sugere que esse é evento reincidente: “Chuva forte volta a provocar alagamentos em ruas 

de Cuiabá.”, e ainda outro trecho traz “algumas vias do Bairro Jardim Cuiabá parcialmente tomadas 

pela água. (...) O volume de água chega a formar uma forte correnteza” (MÍDIANEWS, 2019). 

 A obra de restruturação do Córrego Mané Pinto é legado do pacote de obras da Copa do 

Mundo de 2014, foi lançada em 2012 e tem previsão de conclusão para o segundo semestre de 2020. 

Entre as intervenções, está sendo executado, principalmente, a recomposição de 8 (oito) pontos 

críticos dos taludes, reestruturação do fundo do canal, adequação das rotatórias da via e a interligação 

dos ramais de esgoto que caem hoje no canal (MARANHÃO, 2020). O Governo do Estado do Mato 

Grosso divulgou que, a obra de revitalização do córrego Mané Pinto, não é apenas uma obra de 

conservação que trará melhorias para o saneamento básico, mas também uma ação de urbanização, 

pois a construção terá também uma pista de caminhada por toda a extensão do córrego.  

 Atualmente, os problemas mais significativos da SB Mané Pinto são: 

1 - os alagamentos de vias, principalmente na região do Bairro Jardim Cuiabá; 

2 - a infraestrutura do seu canal principal, que já sofreu diversas alterações, sendo que a última, 

supramencionada, aumentou a profundidade do canal e ainda o alargou nos pontos de intersecção de 

vias principais, como na Av. Senador Metelo e Av. São Sebastião, dois antigos pontos de alagamento. 

No entanto, ainda apresenta condições limites na acomodação do volume de água captado nos dias 

de chuvas intensas, que impactam diretamente a estruturas do talvegue retificado, devido a elevada 

velocidade com que a água passa por ele. O aspecto paisagístico é outro ponto a ser observado neste 

córrego, pelo fato de o mesmo ter se tornado corpo receptor de esgoto domésticos e pluvial da região, 

e também de resíduos sólidos, conferindo-lhe águas turvas e fétidas, o que não remete em nada ao 

serviço ecossistêmico de um curso d´agua inserido em área urbana. A reintegração deste corpo hídrico 

o patrimônio urbanístico e ambiental depende necessariamente da reabilitação natural de seu 

ecossistema. 

 

4.1 Plano de Intervenção para SBH Mané Pinto  

 Com base no diagnóstico do SBH Mané Pinto foram levantados os pontos críticos de 

alagamentos, degradação ambiental da macrodrenagem por meio de ocupação urbana e instalação de 

equipamentos urbanos significativos na área de bacia. Para cada qual é apontada uma Solução baseada 

na Natureza, enumerados na Tabela 01.      
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O Plano de Intervenção da SB Mané Pinto possui dois eixos: a área do bairro Jardim Cuiabá e a 

reestruturação dos córregos em canal aberto. A Figura 6 a seguir descreve a área de intervenção. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 -  Plano esquemático da intervenção na SB Mané Pinto.    Fonte: Google Earth, 2020. 

 

 No Quadro 05 abaixo, apresenta a relação direta entre os problemas encontrados, o local da 

ocorrência dos problemas e a solução SbN indicada para cada um dos problemas: 

 

Quadro 1 - Síntese das principais medidas de intervenção da SBH Mané Pinto 

Problema Solução Local 

Alagamento de ruas SbN 9- Captação de 

água  

Instalação de reservatórios em 

imóveis do Bairro Jardim Cuiabá 

Alagamento de ruas SbN 8 - Áreas verdes 

(biorretenção e 

infiltração)  

Complexo de Lazer Jonas 

Pinheiro e ZIA 

Desmatamento de APP 

e degradação do curso 

d’água 

 SbN 1 - 

Reflorestamento 

- Complexo Jonas Pinheiro. 

- Nas margens – calçada e taludes 

dos Córrego Mané Pinto e 

Córrego Engole Cobra 

Legenda 
 

 
Limite da SBH Mané Pinto  

Canalização Aberta  

Canalização Fechada  

Bairro Jd. Cuiabá 

ZIA  

Complexo Arena Pantanal 

Complexo de Lazer Senador 

Jonas Pinheiro 

1 - Rio Cuiabá 

2 – Córrego Mané Pinto 

3 – Córrego Engole Cobra 

4 – Córrego Sem Denominação 

5 – Córrego Coesa   



 

XIV Encontro Nacional de Águas Urbanas e IV Simpósio de Revitalização de Rios Urbanos  

9 

Aumento do 

escoamento superficial 

direcionado a 

macrodrenagem 

SbN 10- Pavimentos 

permeáveis  

Complexo Arena Pantanal 

Área de represamento 

de água devido 

topografia da área 

SbN 6- By pass de 

alagamento  

Km 2.4 do Córrego Mané Pinto 

Desmatamento da APP, 

depreciação do 

patrimônio ambiental 

 SbN 2- Áreas de 

Preservação 

Permanente  

Nas margens – calçada e taludes 

dos Córrego Mané Pinto e 

Córrego Engole Cobra 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

5. CONCLUSÃO 

 O conceito de SbN tem ganhado notoriedade nos últimos anos, pois vem sendo mencionado 

em fóruns políticos relevantes, acordos ambientais multilaterais, até mesmo para assuntos 

relacionados como segurança alimentar e agricultura sustentável, redução de riscos de desastres e 

financiamento (WWAP, 2018) e é, sem dúvida, uma matéria relevante para ser considerada na 

estruturação urbana. 

Incorporar SbNs no planejamento estratégico de cidades como Cuiabá requer conhecimento 

multidisciplinar e convicção da importância dessa missão, pois, além dos possíveis fatores 

impeditivos, há outro de maior relevância nesse processo: a política. A articulação política bem 

desenvolvida é a condição determinante em todo o processo de proposição de um conceito novo na 

gestão pública, e a ela se deve o sucesso da propositura. Caso contrário, um projeto excelente não 

passa de uma ideia cheia de boa vontade.  

A escolha da SB Mané Pinto deixou evidente que, embora as técnicas de SbN sejam muito 

promissoras e eficientes na resolução de problemas voltados à gestão hídrica, elas possuem limites, 

que devem ser considerados ao longo do planejamento da intervenção. O planejador deve sempre ter 

em mente que por mais excelente que seja o resultado da aplicação da SbN, esta não pode trazer o 

ambiente para seu estado de origem e que em alguns casos pode ser inviável a aplicação de algumas 

delas, embora as SbN sejam versáteis e descomplicadas, ainda se tratam de medidas mitigadoras, que 

visam amenizar o problema. É claro que se espera o melhor desempenho possível das SbN, mas 

preservar ainda é o essencial. Contudo, quando não se pode mais fazê-lo, as SbN são excelente 

alternativa de recuperação ambiental.  
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