
WETLANDS CONSTRUÍDAS  

1.0- INTRODUÇÃO 

As áreas úmidas tem por função a refrigeração do ambiente em uma cidade como 

São Paulo, que de acordo com o mapeamento realizado pela Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente, com apoio do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo 

(USP) (LOUREIRO, T. 1993), onde a ilha de calor tem variações de até 10ºC entre o 

centro e a periferia, cuja recuperação de um sistema de refrigeração natural do território 

é de vital importância.  

 Por isso, a pesquisa sobre wetlands aplicadas são relevantes, pois as paisagens 

das áreas úmidas das cidades quando não encontram se diminuta, muitas vezes 

também encontram se degradadas. 

Desta forma, as funções ambientais das áreas úmidas urbanas ficam aquém do 

necessário e para sua recuperação são necessárias aplicações de tecnologias 

desenvolvidas de forma a atender a reconstituição, devendo definir primeiramente o que 

são as wetlands e seus aspectos, suas aplicações e seu histórico. 

De acordo com SALATI (2006), as wetlands são porções do território que surgem 

quando o solo é inundado e ocorrem se processos anaeróbicos.  

Ainda segundo o autor, as wetlands naturais são ecossistemas diferentes das 

wetlands construídas, pois não há como reproduzir sistemas naturais de forma 

controlada, seja por regimes hidrológicos e substrato ou por tecnologias utilizadas para 

otimização da condutividade hidráulica. Entretanto, ambos têm os mesmos princípios 

básicos para melhoria da qualidade da água. 

Mas deve se evidenciar que ambas geralmente são associadas á fito remediação, 

onde o tratamento da água contaminada pode representar como uma alternativa que 

procura reproduzir as condições e as funções básicas de áreas alagadiças naturais 

(wetlands), como a melhoria da qualidade de água, a manutenção da flora e da fauna e 

propiciar situações favoráveis ao aproveitamento paisagístico. As wetlands construídas 

apresentam limitações de uso em relação às dimensões das áreas necessárias para 

implementa-lo sendo viável para locais de terrenos de baixo custo e variando de acordo 

com as condições ambientais e o tipo de poluentes. (LAUTENSCHLAGE, 2001) 

De acordo com o Manual “Constructed Wetlands Treatment of Municipal 

Wastewaters”, durante o pré-tratamento há maiores níveis de águas residuais para a 

construção de wetlands tem sido empregado para a construção o emprego de <2 para 

mais de 200 acres/MGD (4 para 530 L/𝑚2-d). 

Referindo se á uma tecnologia empregada em processos ecológicos existentes em 

ecossistemas naturais, as wetlands construídas são um sistema que associa 



microrganismos, plantas e solo para a remoção de resíduos contaminadores existente 

na água poluída. Entretanto, assim como outros tratamentos tecno-biológicos, ele é 

capaz de promover benefícios adicionais como um sistema confiável sem fonte de 

energia antropológica ou requerimento químico. (MITSCH, W.) 

Historicamente o primeiro estudo sobre a construção de wetlands para tratamento 

de águas domiciliares originou se na Alemanha no Max Planck Institute pela cientista 

Kathe Seidel, fazendo testes detalhados sobre diversas plantas aquáticas para garantir 

sua habilidade de absorção de poluentes químicos. Seu trabalho foi primeiramente 

apresentado em 1953, comprovando que algumas espécies de plantas tinham a 

capacidade de remover fenol (“phenol”), bactérias patogênicas e outros poluentes, além 

de crescerem em águas residuais apresentando uma variação fisiológica e morfológica. 

Em 1973, o famoso pesquisador da área de wetlands construídas, Robert Kadlec, 

diretor da Wetland Management Services, desenvolveu uma experiência em larga 

escala experimental de tratamento da água. Enquanto no Institute of Water Research 

na University of Michigan que incluía um lago e um sistema de pântanos de 186 acres, 

três “marshes” de 1.0-1cre para possibilitar a fluidez para um dos lagos através de 

pântanos e em outro lago. Os “marches” foram construídos em um projeto de terreno 

que provem três zonas de profundidade 18, 24 e 36 inches, possibilitando o 

estabelecimento da biota comparável com as “natural marshes”. 

Em 1975, Edward Furia e Joachim Toubier pediu uma consulta com Kathe Seidel 

para melhorar o projeto do sistema de wetland para águas residuais. Eles organizaram 

também a primeira conferencia internacional para alternativas biológicas de tratamento 

de águas residuais, realizado na Universidade da Pensilvania, o qual o processo foi 

publicado como “Biological Controlo of water Pollution”, pela University of Pennsylvania 

Press, representando o primeiro volume de referencia sobre o tópico. 

Segundo aponta BROCANELI (2007) há alguns projetos nacionais e internacionais 

que consideram a instalação de wetlands construídas na paisagem e no 

desenvolvimento de projetos de parques e no desenvolvimento de sistemas de parques, 

a fim de integrar o ciclo da água, compreendido no âmbito da bacia hidrográfica 

urbanizada. 

Na Flórida, o Palm Beach County – Wakodahatchee Wetlands trabalha a 

renaturalização de área destinada ao desenvolvimento de um parque tendo por principal 

intenção armazenar as águas pluviais da cidade e purificar os efluentes tratados da 



estação de tratamento de esgoto, de forma a estimular o lazer, o turismo e a 

recuperação da biodiversidade da fauna e flora locais. 

No Brasil, o córrego do Rio Ipiranga está em processo de renaturalização do qual foi 

discutido no projeto Margens Plácido – via Internet, de forma a sensibilizar a população 

que tange a questão das águas, além do estudo da melhoria da qualidade da água na 

Várzea do Parelheiros, por SALATI, E.F e outros, em sua dissertação “Melhoria da 

qualidade da água da várzea do Parelheiros através dos sistemas de ‘wetlands’ 

construídos” e no Manancial Baixo Cotia na pesquisa em “Reabilitação, Expansão e 

conservação do manancial baixo Cotia na região metropolitana de São Paulo” ainda em 

andamento pelo autor FILHO,D.B. 

Ao analisar os exemplos citados internacionalmente e no Brasil, acima, 

comprova se que a paisagem das áreas úmidas nas cidades tem sido motivo de 

reestruturação, sendo que esta pesquisa pretende colaborar para a aplicação de 

wetlands construídas neste processo de reordenação urbana. 

 

1.1 – OBJETIVO 

- Identificar e analisar as características das wetlands construídas em locais já 

executados no município de São Paulo. 

-Identificar áreas com potencialidades para se implementar wetlands construídas 

no município de São Paulo. 

-Elaborar o manual de orientação sobre desenho e projetos wetlands em 

espaços verdes, úmidos e públicos para arquitetos e urbanistas. 

 

2.0-  METODOLOGIA 

2.1 – Tipo e local de pesquisa 

A pesquisa será descritiva, participante e de ação sobre Wetlands construídas 

no município de São Paulo. Segundo, GIL, A.C. (1987), uma pesquisa participante, 

constitui em uma tarefa difícil em determinar com precisão a etapa da pesquisa, pois de 

modo geral existe um empenho de uma instituição governamental ou privada 

interessada nos resultados da investigação. 

Serão analisados textos de livros e artigos de revistas científicas, além de 

consultas a especialistas e órgãos públicos, também serão identificados através de 



visitas a campo que deverá produzir um relatório fotográfico de leitura de paisagem 

atendendo a metodologia de visão seriada descrita por CULLEN (1981).  

2.3 - Instrumentos de coletas de dados  

- Tabela para identificação de wetlands construídos no município de São Paulo.  

-Tabela de identificação de áreas com potencialidades para serem implementadas.  

 

3.0- CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

  

            ATIVIDADES 

    

M 

 

E 

 

S 

 

E 

 

S 

    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

-Revisão Bibliográfica X X X          

-Visita a parques lineares  X X X X        

-Seleção de Parque linear    X X X       

-Elaborar as Tipologias de 

Aplicação 

    X x X X     

-Elaborar texto do Manual 

de Aplicação 

 x X    X x     

-Elaborar desenhos do 

Manual de Aplicação 

   X X X    x X  

-Apresentar “boneco do 

Manual de Aplicação” 

X x      x X X   

-Revisão da Elaboração do 

Artigo 

         x x  

-Entrega final           x X 
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