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ainda valas revestidas de coberto vegetal, que 

contrastam com as tradicionais valas de be-

tão não só pela excelente integração estética 

mas também pela capacidade de retenção de 

poluentes.

O impulso trazido pelo conceito de SBN esti-

mulou também soluções inovadoras: 

telhados verdes compatíveis, e otimizados, 

para a coexistência com painéis solares, tor-

nados mais eficientes devido à redução da 

temperatura superficial oferecida pela ve-

getação, paredes verdes desenhadas para o 

tratamento de águas residuais, permitindo 

a reutilização no edifício ou unidades móveis 

de tratamento de águas residuais através de 

zonas húmidas construídas instaladas em 

contentores, que asseguram o tratamento 

em eventos sazonais como festivais ou feiras.

O reconhecimento de usos múltiplos e a e 

identificação de serviços de ecossistemas 

associados a SBN constituem também uma 

ponte para uma abordagem das SBN à luz do 

conceito de Economia Circular. Neste domínio, 

um estudo recente identificou três funções 

principais atribuídas a SBN utilizadas para a 

gestão da água em meio urbano: 1) a proteção 

contra cheias e secas; 2) um papel relevante 

no nexus alimento-água-energia e 3) o trata-

mento da água. Para além do papel na gestão 

da água, outros estudos referem que as SBN 

podem desempenhar também funções rele-

vantes na gestão de nutrientes e de recursos 

na biosfera urbana, conduzindo a um ambien-

te urbano resiliente, sustentável e saudável, 

através da aplicação de princípios de Econo-

mia Circular.

A utilização de SBN constitui, assim, uma 

oportunidade de contribuição para enfrentar 

diversos desafios societais, onde a gestão da 

água representa um fator de relevo pela sua 

influência em inúmeras atividades humanas, 

ao mesmo tempo que se apresenta como im-

prescindível ao equilíbrio e desenvolvimento 

dos ecossistemas. 
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