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Resumo:  A wetland Construída surge como uma alternativa de sistema de tratamento de 

efluentes com diversos potenciais de utilização tais como em projetos paisagísticos e de 

edificações. Este trabalho descritivo sobre Wetlands construídas teve como objetivo identificar 

e analisar suas características em locais já realizados como também em áreas com 

potencialidades para se implementar, no município de São Paulo e elaborar uma cartilha de 

orientação sobre desenho e projetos das wetlands em espaços verdes, úmidos e públicos 

para arquitetos e urbanistas. Foram encontrados dois projetos já executados localizados no 

Parque Victor Civita e no Parque Ecológico Tietê e foram identificadas cinco áreas com 

potencial de implantação; a cartilha foi baseada na pesquisa e resultados dos estudos desta 

pesquisa sobre wetlands construídas. 

Palavras Chave:  Wetland Construídas, Urbanismo, Paisagismo 

Abstract: The Constructed wetland emerges as an alternative wastewater treatment system 

with numerous potential of usage such as in landscape projects and edifications. This 

descriptive work about Constructed wetlands aimed to identify and analyze the characteristics 

of constructed wetlands in places already implemented as well as in potential locations in the 

city of São Paulo and elaborate a booklet to the guidance of architects and planners about 

designing and projecting wetlands in  green, moisty and public spaces. Two executed works 

were identified at Park Victor Civita and at the Ecological Park of the Tietê River and five 

potential areas to be implemented; the booklet was based on research and results of this study. 
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INTRODUÇÃO 

As áreas úmidas têm 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, onde a ilha de calor tem 

variações entre o centro e a periferia. A recuperação de um sistema de refrigeração natural 

do território é de vital importância. (LOUREIRO, T. 1993). 
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Observa-se também que as paisagens das áreas úmidas das cidades quando não se 

encontram diminutas, 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 ou de poupar recursos naturais ainda existentes. 

De acordo com SALATI (2001, 2003), as wetlands, termo em inglês, também denominadas 

áreas alagáveis são utilizadas para caracterizar vários ecossistemas naturais que ficam 

parcial ou totalmente inundados durante o ano e neles ocorrem os processos anaeróbicos, 

tais como as várzeas dos rios, os igapós, pântanos, mangues, os banhados e outros similares. 

Os primeiros estudos realizados no Brasil foram observações nas várzeas amazônicas sobre 

as características das águas dos rios e lagos ao longo do Rio Solimões e a primeira tentativa 

de modificação da qualidade da água através das Wetlands Construídas foi na ESALQ 

(Escola Superior de Agronomia “Luiz de Queiroz”), em Piracicaba, próximo a um córrego 

altamente poluído (Rio Piracicamirim) realizado por SALATI,et.al (1982). 

As wetlands naturais são ecossistemas diferentes das wetlands construídas ou artificiais, 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. 

(SALATI, E.,2001). 

Portanto, as Wetlands Construídas são tipos de sistemas artificiais manejáveis, dos quais 

utilizam diversas estratégias para simular ecossistemas naturais através de princípios básicos 

de modificação da qualidade da água das áreas alagadas naturais. (SALATTI,2003). 

Deve-se evidenciar que ambas geralmente são associadas a fitorremediação, onde o 

tratamento da água contaminada pode representar como uma alternativa que procura 

reproduzir as condições e as funções básicas de áreas alagadiças naturais, tais como, 

amortecer os picos de enchentes através da regularização dos fluxos de água, alimentação 

da fauna aquática, proteger a biodiversidade como área de refúgio da fauna terrestre, bem 

como controlar a erosão.  

 

As Wetlands Construídas apresentam limitações de uso em relação às dimensões das áreas 

necessárias para implementá-las, sendo viáveis para locais de terrenos de baixo custo e 

variando de acordo com as condições ambientais e o tipo de poluentes (LAUTENSCHLAGE, 

2001). Embora do ponto de vista prático, as Wetlands Construídas ofereçam melhores 

condições para tratamento de águas poluídas do que áreas alagadas naturalmente, pois 

possibilita o planejamento para maximizar sua eficiência para diminuir o DBO (Demanda 

Biológica de Oxigênio), DQO (Demanda Química de Oxigênio) e processos de renovação de 



  

nutrientes, além de possibilitar o controle sobre sistemas hidráulicos e a vegetação da área 

alagada. (VERHOEVEN O. MEVILLEMA, 1999). 

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. Em 1953, seus estudos comprovaram 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. (CAMPBELL, C.S. e OGDEN, M.H.,1999). 

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 “pântanos”, em inglês 

marshes, construídos em um projeto de terreno que provem três zonas de profundidade 18, 

24 e 36 polegadas, possibilitando o estabelecimento da biota comparável com um “pântano 

natural” e que tinham como finalidade possibilitar a fluidez de um lago para outro. 

(CAMPBELL, C.S. e OGDEN, M.H.,1999). 

Em 1975, Edward Furia e Joachim Toubier em consulta com Kathe Seidel melhoraram o 

projeto do sistema de wetland para águas residuais e organizaram a primeira conferência 

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 

referência sobre o tópico. (CAMPBELL, C.S. e OGDEN, M.H.,1999). 

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

consideram a instalação de WetlandsConstruídas na paisagem e no desenvolvimento de 

projetos e sistemas de parques, objetivando integrar o ciclo da água compreendido no âmbito 

da bacia hidrográfica urbanizada tais como na Flórida, o Palm Beach County – 

Wakodahatchee Wetlands que 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 das estações de tratamentos de esgotos, de forma a estimular 

o lazer, o turismo e a recuperação da biodiversidade da fauna e flora locais. 

No Brasil, o primeiro projeto de sistemas de wetlands foi realizado por SALATI et al (1984), 

em “Método fitopedológio de despoluição de águas”, no córrego do Rio Ipiranga que está em 



  

processo de renaturalização do qual foi discutido no projeto Margens Plácidas- via Internet, 

de forma a sensibilizar a população no 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 de 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. 

No que se refere à 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.) 

Assim, observando-se que a paisagem das áreas úmidas nas cidades tem sido motivo de 

reestruturação e acreditando que mais estudos são necessários, esta pesquisa objetivou 

colaborar para que mais wetlands construídas possam ser inseridas neste processo de 

reordenação urbana. 

1.0- 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 uma cartilha de orientação sobre desenho e projetos wetlands em espaços verdes, 

úmidos e públicos para arquitetos e urbanistas. 

 

2.0- REFERENCIAL TEÓRICO: CONSIDERAÇÃO SOBRE WETLANDS  

O projeto da Wetland Construída depende de sua finalidade e são diversas as estações de 

tratamento de efluente líquido. Os projetados pelo Instituto de Ecologia Aplicada 

(Piracibaba/SP) foram divididos em quatro categorias de sistemas: para purificação de 

grandes volumes de água com a finalidade de recuperação de recursos hídricos ou pré- 

tratamento para Estação de Tratamento de Água; para tratamento de esgoto urbano; para 

purificação de águas industriais; para abastecimento de água industrial e urbana. (SALATTI, 

E.,2003) 



  

Segundo o mesmo, as outras categorias têm a necessidade de caracterização limnológicas 

(estudo ecológico de águas estagnadas) dos componentes dos efluentes que se quer 

despoluir, o projeto e as técnicas a serem utilizadas dependem dos atributos do afluente, da 

área disponível, das propriedades finais do efluente a ser produzido e por fim, das técnicas 

de wetlands a serem utilizadas em sistemas isolados ou em combinação com sistemas 

convencionais de tratamento de efluentes.  

São diversas as técnicas de Wetlands Construídas dos quais são projetadas dependendo de 

fatores como a característica do efluente a ser tratado, a eficiência final desejada para a 

remoção de nutrientes, contaminantes e outros poluentes, o interesse paisagístico e na 

utilização da biomassa produzida. (SALATTI,2003).  

VALENTIM (2003) apud KADLEC (1995) destacam também as seguintes possibilidades: o 

Tratamento Primário e Secundário que inclui a remoção de nutrientes, sendo indicado para 

hotéis, pequenas comunidades dentre outros; o Polimento Terciário usado principalmente 

para a remoção de fósforo para tratamento de efluentes de indústrias de processamento de 

alimentos, papel, petroquímicas; a Desinfecção; o Escoamento Superficial com a identificação 

de estratégias e locais apropriados para manejo de escoamento superficial com possibilidade 

de ser utilizado em micro bacias; o  Manejo de Materiais Tóxicos; o Manejo do Lodo e de 

disposição de resíduos que possam conter elevados níveis de metais pesados; a Produção 

de Biomassa ; o Tratamento de águas destinadas ao reuso. 

Quanto a remoção de contaminantes, estudos levantados por TOMAZ (2006) mostram que o 

sistema de Wetlands Artificiais possuem uma maior eficácia dentre as BMPs (Best 

management Practices), pois ele remove sólidos totais em suspensão atingindo a 80%, 

remoção de 40% do fósforo total , 30% do nitrogênio total, 50% de metais pesados e 70% de 

coliforme fecal. Abaixo é apresentado uma tabela com e os mecanismos de remoção dos 

contaminantes (Tabela 2.1.1): 

TABELA DE MECANISMOS DE REMOÇÃO DOS CONTAMINANTES EM WETLAND ARTIFICIAL 
Contaminantes Processo de remoção 

Material orgânico Degradação biológica, sedimentação, tratamento pelos 
micróbios. 

Contaminantes orgânicos Adsorção, volatização, fotossíntese, degradação biótica e 
abiótica de pesticidas, por exemplo. 

Sólidos em suspensão Sedimentação, filtração. 

Nitrogênio Sedimentação, nitrificação/desnitrificação, tratamento com 
micróbios, tratamento com plantas, volatização. 

Fósforo Sedimentação, filtração, adsorção, tratamento de plantas e 
de micróbios. 

Patogênicos Morte dos patogênicos, sedimentação, filtração, predação, 
UV degradação, adsorção. 

Metais pesados Sedimentação, adsorção, tratamento com plantas. 



  

Tabela 2.1.1 - Mecanismos de remoção dos contaminantes em Wetland Artificial. FONTE: TOMAZ, P., 2006 apud 
adaptação de Mitchel,1996. 

Entretanto é necessário considerar que nos casos de aplicação da água com qualidade 

elevada, é necessário requerer um sistema de tratamento e de controle avançados, 

aumentando os custos, como defende LEITE,2003 (Apud: MATTOS, T.T. e LUCRECIO, 

V.N.,2012).  

HESPANHOL (1999) também destaca que um sistema de tratamento avançado para o reuso 

potável pode levar a inviabilidade econômico-financeira do abastecimento público, não 

garantindo a manutenção da saúde do consumidor; sugerindo que a prática deste reuso 

poderá ser considerada, quando a operação dos sistemas de tratamento e de distribuição e 

de vigilância sanitária serem adequados, obedecer aos critérios como a utilização única de 

sistemas de reuso indireto, de barreiras múltiplas nos sistemas de tratamento, obtenção de 

aceitação pública e tomada de responsabilidade pelo empreendimento. 

Além disso deve-se considerar as evidências científicas quanto a presença de patógenos, 

substâncias químicas, mudança na prática sanitária, aperfeiçoamento dos métodos de 

avaliação de riscos, dentre outros, como sugere WHO, 2006, (Apud MORUZZI, R.B., 2008). 

Comumente atribuída, a segurança sanitária da água de reuso depende da capacidade das 

estações de tratamento de produzir um efluente cuja qualidade seja compatível com seu uso. 

Limitando o projeto e a operação das unidades de tratamento, logo o custo do sistema será 

maior que o nível de tratamento requerido. Entretanto, a imposições de normas e 

procedimentos rígidos não garantem a segurança dos usuários, uma vez que estas 

recomendações não são viáveis no contexto local, e os usuários ignoram as normas e aplicam 

irrestritamente as técnicas de reuso apesar dos riscos envolvidos. A remoção de patógenos 

depende das ações relacionadas tanto na etapa de tratamento quanto as ligadas às medidas 

de higiene no manuseio e aplicação de técnicas de irrigação. (MORUZZI, R.B., 2008). 

Em instalações prediais, há uma segregação do efluente gerado, considerando a origem do 

efluente na edificação e o que estará ligado quanto a sua qualidade. (MATTOS, T.T. e 

LUCRECIO, V.N., 2012).  

De acordo com Gonçalves (2006) pode-se segregá-las da seguinte maneira em quatro: as 

Águas negras que provêm dos vasos sanitários (urina, fezes, papel higiênico), onde existe 

uma alta carga orgânica e sólidos em suspensão; as Águas cinzas sem contribuição dos 

efluentes de vasos sanitários (chuveiro, pia de cozinha, máquina de lavar roupa), mas por 

causa da presença de gorduras alguns autores não a consideram como cinza as provenientes 



  

da cozinha (NOLDE,1999 e CHRISTOVA-BAL et al, 1996); as Águas amarelas, de 

dispositivos separadores de fezes e urina (mictórios ou vasos sanitários com compartimento 

separado de coleta) e as Aguas marrons compostos por altos índices de quantidades de 

mátria fecal e papel higiênico, provêm  separados de fezes e urina. 

As plantas macrófitas exercem um papel importante para a depuração dos efluentes, sendo 

estas responsáveis por retirar diversas substâncias das águas poluídas e são necessárias 

para os sistemas de Wetlands Construídas, porém desta funcionalidade, as plantas macrófitas 

podem atuar como produtor primário de alimento para peixes, aves e mamíferos agindo 

também como liberadoras de nutrientes, proporcionando sombreamento e ainda fornecendo 

materiais de importância econômica para a sociedade; como alimentos para o homem, 

fertilizantes (solo, tanques, piscicultura) matéria prima para fabricação de remédios, utensílios 

domésticos, artesanatos, tijolos para a construção de casa, dentre outros (TOMAZ, 2006). As 

características e os tipos de macrófitas foram reunidas na tabela 2.1.2.  

TABELA SOBRE TIPOS E CARACTERÍSTICAS DAS MACRÓFICAS 
Macrófitas Características 

Aquáticas flutuantes  - Projetos com canais relativamente raso que podem conter apenas uma espécie 
de planta ou uma combinação de espécies. 
Referências para critérios para projeto: Reed et al (1988), Weber &Tchobanoglus 
(1986) apud Salati (2003). 

Aquáticas emergentes  - Desenvolve um sistema radicular preso ao sedimento e o caule e as folhas 
parcialmente submersas. 

Fixas submersas - Potencial para o polimento de águas de esgoto após o tratamento secundário 

Solos filtrantes (Sistemas 
DHS) 

- Feito por camadas superpostas de brita, pedrisco e solo cultivado com arroz. 
- Apresenta duas variações, as de fluxo ascendente e de fluxo descendente, dos 
quais dependendo do efluente a ser tratado, visa o aumento da eficiência. 

Tabela 2.1.2. - Tabela sobre diversos tipos e características sobre macrófitas. FONTE:SALATI,2013. Appud 
SOARES DE SANTOS, C., BROCANELI, P.F., STUERMER, M.M., BEDENDO, I.A. 

Algumas recomendações para o sistema de wetlands, é implantar a vegetação no projeto 

através do transporte de plantas vivas criadas em locais adequados para a wetland, evitar 

tirar plantas de uma wetland para outra e usar uma diversidade de espécies para tornar o 

sistema mais natural possível. Alguns exemplos de vegetação que podem ser utilizadas estão 

na tabela 2.1.3. 

TABELA SOBRE MACRÓFITAS E EXEMPLOS DE VEGETAÇÃO 
Macrófitas Vegetação 

Aquáticas Emersas 

Plantas enraizadas no sedimento e com folhas 
fora da água. 

Echinodorus, Eleocharis,Typha, Junco, Taboa. 

Aquáticas com folhas flutuantes 

Plantas enraizadas no sedimento e com folhas 
flutuando na superfície da água. 

Nymphaea, Nymphoídes, Vitória-régia, Lírio d’agua. 

Aquáticas submersas enraizadas 

Enraizadas no sedimento, cresce totalmente e 
submersa na água, pode crescer até 11m de 
profundidade. 

Hydrilla, Mayaca, Elodea, Egeria, Cabomba. 

Aquáticas submersas livres Utriculária, Ceratophyllum. 



  

Tem rizoides pouco desenvolvidos e 
permanecem flutuando submergidas na água 
com pouca turbulência. Geralmente presas ao 
pecíolos, talos e caules das macrófitas 
aquáticas durante o período reprodutivo 
emitem flores submersas. 

Aquáticas flutuantes 

Flutuam na superfície da água e em locais 
protegidos pelo vento. 

Azolla, Pistia, Salvinia, Alface d’agua, aguapé, orelha de rato. 

Tabela 2.1.3 –Sobre as Macrófitas e exemplos de vegetação de TOMAZ, P., 2003, modificado por SUMITA, 
J.K.2014, 

É importante ressaltar que um aspecto importante para o projeto é garantir que a vegetação 

utilizada no sistema tenha água para sobreviver em intervalos de chuva, sendo necessário a 

impermeabilização do solo com geotêxtil ou argila e também verificação do nível da água da 

lagoa e se há uma vazão base contínua. Quanto ao solo, é necessário prever o uso de argila 

próximo ao local para evitar a exfiltração e a sua escolha, pois altos níveis de alumínio, cálcio, 

ferro são úteis para a remoção de fósforo, o uso do solo orgânico não é obrigatório, mas ele 

é recomendado para ajudar no crescimento da vegetação e também ajudar na remoção de 

fósforo. (TOMAZ, 2006). 

Segundo BROCANELI, P.F. et al (2011), dependendo do objetivo e o tipo de esgoto a ser 

tratado, os projetos com o sistema de wetlands podem variar, tendo como finalidade a 

recuperação de recursos hídricos ou pré-tratamento para Estação de Tratamento de Água, o 

tratamento de esgoto urbano, dentre outros. Ressalta que a relação área de 

tratamento/pessoa influi na eficiência e vida útil dos sistemas, sendo necessário considerá- 

los em seu dimensionamento. Destaca ainda, que a faixa de aplicação varia de 1 a 

5m²/pessoa quando utilizado para tratamento secundário. 

Quanto aos tipos de wetlands de superfície livre para melhoria da qualidade das águas 

pluviais, foram apresentados os modelos básicos na tabela 2.1.4 baseados em levantamentos 

de TOMAZ, P., 2006, SCHUELER, T.,2000 e do “Manual de projetos de águas pluviais” 

(Manual of stormwater Design) da Stormwater Center. 

TABELA SOBRE TIPOS DE WETLANDS CONSTRUÍDAS 

Tipo de 
Wetland 

Características 

Wetland Rasa A profundidade varia de 0 a 0,15m (rasa) e de 0,15 a 0,45m (pouco rasa) e necessita uma 
área de bacia maior que 10ha, pois precisa aumentar o tempo de detenção e de contato. 
Uma desvantagem para esta wetland é que ela necessita de uma grande quantidade de 
terra e de armazenamento para o volume de água. 

Wetland com 
detenção 
estendida (ED) 

Além da parte rasa e média, tem uma parte profunda que possibilita que o nível de água 
seja aumentado de forma que em 24h volte ao normal, ou seja, acarretará em uma área 
inundável que depois ficará seca. 
Tem área mínima de 10 ha, e pode tratar um grande volume de água pluvial em um espaço 
menor do que a wetland rasa. As plantas que toleram áreas úmidas devem ser plantadas ao 
longo  da linha da margem das wetlands. 



  

Wetland Funda Além de patês rasas e médias tem uma parte funda cujo objetivo é requerer menos espaço 
que a wetland rasa, também tem a área mínima de 10ha. 

Mini wetland Bacias maiores que 4ha, do qual para melhor funcionamento deve ser escavada abaixo do 
nível do lençol freático para garantia do abastecimento de água subterrânea. 
Em épocas de secas prolongadas, por funcionarem muito ligadas ao escoamento superficial, 
torna-se difícil manter a vegetação em secas prolongadas. 
Deve ser construída dentro do lençol freático. 

Tabela 2.1.4- Sobre tipos de Wetlands Contruídas. TOMAZ, P. 2006, Schueler, T., 2000 e “Manual of Stormwater 

Design” da Stormwater Center, modificado por SUMITA, J.K., 2014. 

As recomendações básicas para construção destes quatro (4) tipos de Wetlands, conforme 

o Estado da Geórgia 2001 e adaptado por TOMAZ, P. foram reunidas na tabela 2.1.5. 

TABELA DE RECOMENDAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES DE WETLANDS 

Critério de Projeto Wetland Rasa Wetland com 
detenção 
estendida (ED) 

Wetland Funda Mini wetland 

Relação entre 
comprimento/largura 
(mínimo): 

- Evitar o uso de formas 
rígidas em suas dimensões, 
como retângulos. 
- Quando possível utilizar 
formas que imitem a 
natureza. 
- Garantir condições para 
que o fluxo da água circule. 

2:1 2:1 2:1 2:1 

Detenção estendida (ED) 
com volume variável: 

- ED é o volume de 50% do 
necessário para melhorar a 
qualidade da água e a ser 
descarregado em pelo 
menos 24h. 
- O volume sobe quando 
chove e diminui depois até o 
volume permanente da 
wetland. 

Não possui 
 

- Não precisa 
pois é muito rasa 

Possui Opcional Opcional 

Alocação de volume WQv 
em % 
Fundo/raso/estendido: 

- Volume necessário para 
atender o volume da agua 
para qualidade das águas 
pluviais (WQv) em 
porcentagem. 

25/75/0 
- É necessário 
25% de volume 
reservado para 
área funda, 75% 
para áreas rasas 
e 0% para áreas 
estendidas. 

25/25/50 70/30/0 25/75/0 

Alocação da área de 
superfície da Wetland em 
% 
Fundo/média/raso/variável: 

- Estimativas das áreas 
ocupadas pela superfície 
das Wetlands. 

25/35/40/5 
 

10/35/45/10 45/25/25/5 
- Estão alocadas 
45%/25%/25%/5%, 
logo 45% é 
reservado para a 
parte funda, 
enquanto a média 
25%, a rasa 25% e 
a variável com 
detenção estendida 
ED 5%. 

10/45/40/5 

Pré-tratamento Necessário Necessário Necessário Necessário 

Pequeno reservatório na 
saída da água da Wetland 
para regularização da 
vazão 

Necessário Necessário Necessário Necessário 



  

Estrutura da saída: 
- Pode ser um vertedor ou 

um tubo com declividade 
reversa. 

Tubo reverso ou 
vertedor 

Tubo reverso ou 
vertedor 

Tubo reverso ou 
vertedor 

Vertedor 

Mínima área de drenagem 10ha 10ha 10ha 4ha 

Frequência de limpeza 2 a 5 anos 10 anos 2 a 5 anos 10 anos 

Tabela 2.1.5 Recomendações para construção de Wetlands adaptado do Estado da Geórgia, 2001 por TOMAZ, 

P. 2006, modificado por SUMITA, J.K., 2014. 

Entretanto, deve-se ressaltar que os sistemas de Stormwater Wetland tem como característica 

as variações de acordo com cada projeto, isto é quanto a sua profundidade, o seu tamanho 

do reservatório abaixo da wetland e suas condições climáticas onde será implantada; pois em 

locais de climas áridos e semiáridos o sistema tem suas restrições, quando tem uma 

profundidade muito rasa pode ocorrer uma grande perda de água por causa da evaporação 

tornando-se crítico para as plantas utilizadas no projeto.  

O Parque da Juventudetem em uma gleba denominada Água do Mundo, do qual compatibiliza 

o projeto de um sistema de Wetlands Construídas que pode tratar a água poluída que vem da 

encosta vizinha de forma a receber um   tratamento paisagístico que possibilitará criação de 

ambientes para educação ambiental e refúgio para biodiversidade. (BONZI, R.S., 2013).  

Em relação a aplicação do sistema de Wetlands em projetos de edificações, optou-se por 

apresentar dois exemplos: as coberturas verdes com a Wetland, conhecidas como Wet Green 

Roof ou Wet Roof e o sistema de tratamento integrado Ecoesgoto da Ecotelhado. 

Segundo a EPA (United States Environmental Protection Agency) em “Reducing Urban Heat 

Islands: Compendium of Strategies - Green Roof” existem duas categorias de cobertura verde, 

a extensiva, cuja seleção de flora são plantas suculentas e resistentes de forma que não 

precisem de muitas manutenções ou intervenções humanas e a intensiva, que pode ser 

comparada a um parque ou jardim, sem uma limitação do tipo de planta que possa ser 

utilizada em projeto; mas ao contrário do primeiro, esta categoria necessita de uma maior 

manutenção ao longo do tempo e são mais pesadas, logo, necessitando de um maior suporte 

estrutural.  

As coberturas verdes com o sistema de Wetlands (Wet Green Roof) tem aspectos positivos 

diversos como a economia de energia do sistema de ar condicionado, melhoria do microclima 

e prevenção contra o aumento do aquecimento da temperatura em aglomerados urbanos, 

melhoria da qualidade estética do projeto por causa da diversidade de plantas que podem ser 

usadas no sistema como também para tratamento de água que podem ser reutilizados para 

áreas sanitárias ou para irrigação (Ingenieurbüro Blumberg). 



  

Além disso, diferente das coberturas verdes que prejudicam diariamente na qualidade da 

membrana a prova de água por causa da expansão e da contração, as “Wet Green Roof” 

podem aumentar a idade média útil da membrana, diminuindo o problema de vazamento, por 

causa de sua capacidade de controle da temperatura, massa térmica. (THURING.C., Msc, e 

STAFF, R.C., 2007). 

    
2.1.6 Fotos da cobertura verde com o Sistema de Wetland em Londres. Por: grc- the green roof consultancy, 2013. 

No que se refere ao Sistema de tratamento Integrado Ecoesgoto este é composto pela junção 

de diversos outros Sistemas (Ecoesgoto, Ecotelhado, Ecoparede, Ecopavimento e as 

trincheiras de Ecodreno)  criando um ciclo de tratamento de efluentes e de reuso de água; o 

Sistema Banhado Construído (Wetland) Ecotelhado é o conjunto do Módulo Ecodreno, da 

argila expandida, da membrana Ecotelhado de Retenção de Nutrientes e opcionalmente do 

Substrato Leve Ecotelhado, da vegetação e da manta com polímero EPDM Firestone. 

A diferença entre o Ecotelhado e o telhado verde ou cobertura verde é que o primeiro engloba 

as qualidades do telhado e integra outros elementos como a cisterna para captação de água 

da chuva, o tratamento de efluentes, a captação de energia solar por placas fotovoltaicas, uso 

de Piso Ventilado ( para criar, abaixo do piso, um reservatório de água ou de ar para 

isolamento acústico e passagem de fios e tubulações), Piso interativo, Hidroponia (irrigação 

subsuperficial da planta com o mínimo de substrato) e reuso de água da chuva. 

O Sistema Integrado Ecoesgoto é uma tecnologia que promove o tratamento de efluentes 

onde o sistema proporciona um maior resultado na eficácia do processo através da inclusão 

biológica. O esgoto da residência, resíduos orgânicos, águas cinzas e papel higiênico são 

coletados e tratados pelo Ecoesgoto, onde o efluente tratado passa pelo ecotelhado e com a 

chuva ele é levado para a Ecoparede e então para um reservatório impermeável onde a água 

é tratada e reutilizada para finalidades não potáveis. 

Dentre alguns aspectos positivos para sua utilização deste sistema para projeto pode-se 

destacar: a diminuição do consumo de energia, tornar-se inodoro, ter uma maior eficiência no 

tratamento, pontuação para certificação como Leed, conforto termo acústico e o custo 

benefício. Além disso, pode ser adaptada para todos os tipos de projetos, como integração à 

laje do prédio e reuso de água cinzas e negras, ao paisagismo com reuso sanitário (gravidade 

http://greenroofconsultancy.com/wp-content/uploads/2013/11/Purple-Loosestrife-good-view.jpg
http://greenroofconsultancy.com/wp-content/uploads/2013/11/View-from-back-with-wall.jpg


  

ou uso de bomba), à irrigação subsuperficial do paisagismo com reuso em sanitário e à 

integração ao prédio para reuso de água cinza. 

Quanto ao sistema de irrigação, a Membrana do Ecotelhado de Retenção de Nutrientes tem 

como finalidade a retenção de água e de nutrientes para suprir parcialmente a vegetação, cuja 

finalidade é criar um conforto térmico no interior dos recintos abaixo, através da 

evapotranspiração e aumento do conforto acústico pela massa, além da eliminação da 

reflexão de raios solares e diminuição do aquecimento em prédios vizinhos, como também 

retenção da água da chuva, proporcionar biodiversidade em áreas urbanas e auxiliar a 

remoção de contaminantes da água. 

Neste estudo, a cartilha é definida como publicação não periódica sobre Wetlands 

Construídas. A citação de BOTO,C. mostra a função educativa das cartilhas utilizada na língua 

portuguesa: 

“(...)poder-se-ia dizer que o termo cartilha constitui um desdobramento 

da palavra ‘cartilha’ que, por sua vez, era usada – em língua 

portuguesa – desde o princípio da Idade Moderna, para identificar 

aqueles textos impressos cujo propósito explícito seria o de ensinar a 

ler, escrever e contar.” (BOTO, C., 2004). 

Entretanto, o que se propõem para a cartilha das Wetlands é a possibilidade de ser uma forma 

de consulta rápida com informações elementares sobre o sistema e como projetá-la de forma 

que incentive o leitor. 

5.0- METODOLOGIA DE PESQUISA 

Trata-se de um estudo descritivo, sobre Wetlands Construídas no Município de São Paulo. 

Foram analisados textos de livros e artigos de revistas científicas, consultas com especialista, 

além de visitas de campo e relatório fotográfico de leitura de paisagem atendendo a 

metodologia de visão seriada descrita por CULLEN (2010).  

Para a identificação de locais com potencial, foram realizadas análises sobre características 

hidrográficas da Região Metropolitana de São Paulo, dos planos regionais das subprefeituras, 

levantamento de todos os parques lineares implementados na região descritos e locais 

previamente estudados por autores diversos. 

Foi utilizado o sistema de Geoprocessamento com o programa QGIS- Quantum GIS com o 

apoio do Laboratório de Geotecnologias da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para 



  

demarcação de áreas levantadas com os sistemas de Wetlands Construídas implementadas 

e locais com pesquisas que abordam a possibilidade de uso. 

A cartilha, é composta por dados oriundos de resultados do estudo desta pesquisa sobre 

Wetlands Construídas e o formato inspirado nas Cartilhas Didáticas da Inpe e do Sindicato 

dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul (SAERGS) em “Contrate um Arquiteto e 

Urbanista”. 

6.0- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os projetos identificados e analisados na Região metropolitana de São Paulo foram listadas 

na tabela 6.1. 

 TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DE WETLANDS CONSTRUÍDOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

Tabela 6.1- Identificação de Wetlands Construídos no município de São Paulo.  

A maioria dos projetos tem como foco o tratamento de efluentes e projetos experimentais para 

pesquisa, tais como o sistema de miniatura de Wetlands da USP-SP, coordenado pelo 

Professor Marcelo Nolasco, do qual propõe testar e mostrar a eficiência do sistema quanto ao 

chorume de aterro sanitário e estudos sobre a reprodução das condições do sistema 

(MAZZONETTO, C.,2011). Outro exemplo de utilização desta tecnologia como objeto de 

pesquisa a Universidade Estadual Paulista (UNESP) em Jaboticabal em São Paulo, de acordo 

com LIMA, F.T. (2011), foi feito um projeto em 1995 em uma Fazenda Experimental para 

tratamento de esgoto com o Sistema de Wetlands Construídas para atender doze domicílios 

com cerca de 60 pessoas.  

O parque Victor Civita utiliza o sistema da Tec Garden (sistema de irrigação por capilaridade) 

e Wetlands de forma que reutilize as águas pluviais como também o tratamento da água negra 

e de limpeza do museu, que são transportados para um filtro de cascalho e plantas, onde são 

tratados física, química e biologicamente logo após são filtradas e seguem para um espelho 

d’agua, onde uma calha em declive transporta a água tratada para irrigar o bosque. Os 

conceitos de Cullen observados nas fotos em 6.2 são o Ponto Focal, a Continuidade, os 

Materiais e as Barreiras (desnível, árvores e córrego). 

Local Objetivo Dados Técnicos 

Praça Victor Civita, Pinheiros 
(BONZI,R.S.,2013) 

Tratamento do esgoto e da chuva 
do prédio do Museu 

-Através de canaletas o esgoto e a água 
da chuva são levados para as 
Wetlands. (BONZI,R.S.,2013) 

Parque Ecológico do Tietê- Rio 
Tietê, São Paulo (SALATI,E., et 
al, 2009) 

Tratamento de água para 
abastecimento Público e 
Industrial 

-Realizado pelo Instituto de Ecologia 
Aplicada, a wetland fica em uma 
Estação Experimental. 
-Vazão de 0,6 l.s-¹, solo filtrante com 
fluxo descente e ascendente de 134m² 
e 325m² de Canal com Plantas 
Aquáticas.  



  

 
Foto 6.2 – Foto do Espelho d’agua do Parque Victor Civita. Fonte: SUMITA,J.K., 2014. 

   
Foto 6.3 – Fotos do Espelho d’agua do Parque Victor Civita e placa informativa. Fonte: SUMITA,J.K., 2014. 

A estação de tratamento de água com Plantas Aquáticas e Solos filtrantes do Parque 

Ecológico do Tietê utilizava o sistema DHS mas atualmente está desativada por falta de 

manutenção, isso mostra a importância da manutenção do sistema, após sua aplicação. Os 

conceitos de Cullen observados nas fotos em 6.3 são as Barreiras e o Desnível. 

 
Foto 6.3 – Foto do quadro informativo sobre o sistema. Fonte: SUMITA,J.K., 2014. 

    
Foto 6.5- Fotos da antiga Wetland e de um quadro informativo do Parque Tietê. Fonte: SUMITA,J.K.,2014. 

No que se refere a identificação de áreas com potencialidades de implementação de Wetlands 

Construídas na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), foi realizado um levantamento 

bibliográfico e pela internet de locais previamente estudados por autores diversos e reunidos 

em na tabela 6.6. 

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS COM POTENCIALIDADES PARA SEREM IMPLEMENTADAS 

Local Objetivo Dados Técnicos 

Canal de Descarga da Represa 
Guarapiranga e Córrego Ponte 
Baixa 
(Hidrostudio Engenharia- 
HS,2013) 

- Melhorar a qualidade da água 
do Rio Pinheiros. 
- Estabelecer áreas de 
convivência e uso público, 
aplicando tecnologias não 
convencionais para o tratamento 

- Bacia hidrográfica tem 22.21 km² de 
área total, sendo o Córrego Ponte Baixa 
com vazão base estimada de 1m³/s e 
drenagem de 6,6km². O território do 
canal tem predominância de Uso e 
ocupação de habitação de baixa renda 
e indústrias. 



  

das aguas no Canal de 
Guarapiranga. 

- Aspectos paisagístico e qualidade da 
água degradada. 
- Simplicidade da rede hidrológica local, 
possibilita em melhores condições de 
monitoramento da eficiência proposta 
para o projeto com Wetlands 
Construídas. 

Parque Dom Pedro II 
(Archdaily, 2011) 

O sistema de Wetlands faz parte 
da lagoa do parque que é um 
elemento determinante para o 
desenho, organização e criação 
da paisagem urbana. 

- Projeto construído com estrutura em 
Concreto localizado na Várzea do Rio 
Tamanduateí (SP). 
- Faz parte do Plano Urbanístico Parque 
Dom Pedro II pela Una Arquitetos, H+F 
arquitetos, Metrópole Arquitetos, 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, FAUUSP-
FUPAM e Lume. 

Parque Linear Ribeirão e 
Braço do Cocaia 
(Laboratório de Habitação e 
Assentamentos Humanos – 
LABHAB/FAUUSP 

- Uso de tratamento e controle da 
poluição através de Wetlands ou 
“Spotlogs”. 

- Foi previsto pela PRE da Capela de 
Socorro com a extensão de 4.8km e têm 
áreas significativas sem ocupação. 
- Estende se ao redor das margens do 
Braço do Cocaia na Represa Billings. 

Região da Subprefeitura de 
Capela do Socorro 

- Ações para recuperação dos 
cursos d’agua comprometidos 
pela ocupação urbana. 
(Plano Regional da 
Subprefeitura de Capela do 
Socorro- Art.15). 

- Conjunto de parques lineares e o plano 
regional destaca a possibilidade de 
função diferenciado ao parque. 
- Há um parágrafo único no Plano 
Regional sobre a implantação de 
parques lineares concomitantes com os 
sistemas alternativos de tratamento de 
esgoto como as Wetlands, nos corpos 
d’água do Rio Jurubatuba, Córrego 
Cordeiro, Ribeirão das Pedras, Córrego 
Tanquinho, Córrego do Rio Bonito, 
Córrego “Sem nome” ( localizado entra 
a CEU Cidade Dutra e a Represa 
Guarapiranga), Córrego do São José, 
Ribeirão Cocaia, Córrego “Sem Nome” 
(da foz até o montante da Rua Rio 
Juruá/Jd. Varginha), a nascente do 
Ribeirão das Pedras (Parque América).  

Várzea do Parelheiros 
(SALATI, E., et al, 2002) 

- Melhorar a qualidade da água 
afluente  
- Melhorar a qualidade da água 
fluente a Represa Guarapiranga. 

- Área total de 42,183ha, fluxo de 
4500L.s-¹. 
- O projeto procura aproveitar a 
biomassa gerada no sistema, a 
integração da população urbana e rural 
adjacente à área, recompor as áreas 
ciliares e ajudar no enriquecimento e 
recomposição florestal. 

Tabela 6.6- Identificação de áreas com potencialidades para serem implementadas.  

Além disso, como destaca JÚNIOR, L.M. (2011), o plano regional procura criar outros papéis 

para os parques como de recuperação de áreas degradadas, de saneamento dos cursos 

d’água, de preservação de áreas verdes, que em geral foram absorvidas para o projeto da 

secretaria municipal do meio ambiente e os parques lineares como parte da proposta de um 

conjunto de intervenções para áreas de manancial. 

Uma possibilidade de aplicação do sistema de tratamento é em parte da área da várzea do 

Ribeirão Cocaia, cujo entorno faz parte de uma das quatro sub-regiões da Bacia Hidrográfica 

Billings, caracterizado pelas condições precárias de moradias e estrutura urbana e pela 

intensa degradação ambiental. O local tem potencialidade para a implantação de um parque, 



  

por ter áreas sem ocupação e locais com espaço de lazer para a população; entretanto, é 

necessário o estabelecimento de medidas para a recuperação ambiental, como a remoção de 

resíduos de forma que recupere a vegetação de várzea além de atividades que não degradem 

o local e a utilização de sistemas de tratamento como as Wetlands. Podem ser estabelecidas 

estrategicamente em áreas reservadas para utilização de forma que a água tratada e com 

qualidade desague. (Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos – 

LABHAB/FAUUSP). 

O projeto da lagoa do Parque Dom Pedro II (SP) foi apresentado como um tanque de retenção 

de armazenamento do excedente das águas de chuva nas épocas de altos índices 

pluviométricos, das quais são conduzidas para redes de microdrenagem para retenção de lixo 

e sedimentação de parte dos sólidos, para então serem bombeadas para as Wetlands 

Construídas, percorrendo por três dias nas áreas úmidas vegetadas. A água tratada após este 

período permite o contato de pessoas e sua utilização para irrigação do parque. Quando 

atinge índices pluviométricos extremos, por causa das chuvas, o volume excedente é 

bombeado e transborda pelas Wetlands até encher toda a lagoa, encobrindo as 

arquibancadas laterais; quando o nível do Tamanduateí é normalizado o volume é levado para 

o canal para restabelecimento do nível permanente da lagoa. (Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, et al, 2012). 

No plano regional da Subprefeitura da Capela do Socorro, ressalta também no Art.15 que 

algumas diretrizes de ações e programas é a recuperação de cursos d’água comprometidos 

pela ocupação urbana com a implantação de locais de detenção de partículas e Wetlands 

com a finalidade de melhoria de depuração das águas, reduzindo em no máximo 50% as 

cargas de fósforo na foz dos principais córregos que drenam a região da Subprefeitura, 

desaguando no reservatório Guarapiranga Estudando a viabilidade e desenvolvimento de 

parcerias para implantá-las em outros cursos d’agua da região, a remoção de ocupações 

existentes a menos de 5 metros dos cursos d’água e de áreas de primeira categoria definida 

pela legislação de proteção aos mananciais com risco de enchentes, promoção de 

fiscalização de áreas e de programas em parceria com a Companhia de Saneamento Básico 

do Estado de São Paulo-SABESP, de monitoramento da qualidade da água e implantação do 

sistema e promoção de programas de esclarecimento e de informação a população sobre os 

riscos à saúde e ambientais decorrentes da ocupação de áreas de risco. 

Os locais identificados com potencial de implementação de Wetlands Construídas foram 

reunidos na tabela 6.7. Foi feito uma análise sobre as características hidrográficas da Região 

Metropolitana de São Paulo, um levantamento dos parques lineares implementados na região, 



  

tendo como critério: o tamanho do parque para intervenção, existência de áreas de lazer 

próximas ao local; estado do efluente a ser tratado, outras formas de aproveitamento do 

sistema além do tratamento da água como possibilidade de geração de economia e criação 

de áreas de lazer, dentre outros. 

A utilização do sistema de Wetlands possibilita na melhoria da qualidade da água poluída 

assim como na criação de áreas de lazer nas as áreas desocupadas, como também criar um 

capital como artesanatos através das plantas macrófitas e ser utilizado para a manutenção do 

parque ou atividades socioeducativas. 

 

Entretanto há também a possibilidade de utilização de Wetlands Construídas como sistema 

integrado de esgoto e de coberturas verdes. Portanto, considerando essas formas de 

utilização como uma solução projetual, pode-se considerar sua aplicação após pesquisas e 

análises de compatibilidade para sua implementação em edificações de usos diversos, como 

industrias e residências.   

 

Através do sistema de Geoprocessamento com o programa QGIS- Quantum GIS, foi 

demarcado as áreas levantadas com os sistemas de Wetlands Construídas implementadas e 

em locais com pesquisas que abordam a possibilidade de uso do sistema no Município de 

São Paulo. 

ÁREAS COM WETLANDS CONSTRUÍDAS IMPLEMENTADAS E EM LOCAIS COM POTENCIALIDADE DE 
USO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

Imagem 6.1- Demarcação das áreas com o programa Quantum GIS. Fonte: SUMITA,J.K.,2014.  
Quanto a elaboração da Cartilha de Orientação sobre desenhos e projetos de Wetlands em 

espaços Verdes, úmidos e públicos para arquitetos e urbanistas propõem colaborar e divulgar 

as informações de sistema de Wetlands Construídas de forma que venha a estimular o 

interesse e possibilitar na aplicação deste sistema em projetos urbanos, paisagísticos e em 

projeto de edificações.  



  

   

Imagem 6.2- Capa e duas páginas da cartilha. Fonte: SUMITA, J.K.,2014.  
Consta na cartilha: tipos de efluentes, categorias de reuso, aplicação e obstáculos potenciais 

da água reutilizada, contaminantes e mecanismos de remoção, definição das Wetlands 

Construídas, vantagens e desvantagens, o tipo de vegetação utilizado no sistema (Macrófitas 

Aquáticas) e exemplos, formas de aplicação, critérios para projeto de Wetlands Construídas 

por SCHULLER, 2000, pela Stormwater Center e pelo TOMAZ, P. 2006 com planta e corte 

das tipologias dos sistemas, estudo de caso com aplicação urbana paisagística e formas de 

aplicação para projetos de edificação, definição e explicação da cobertura verde com sistema 

de Wetlands e do Sistema integrado Ecoesgoto e exemplos de projetos. 

7.0-  CONCLUSÃO 

Foram atendidos os objetivos propostos pela pesquisa e também identificadas e analisadas 

as características das Wetlands Construídas implementadas no Município de São Paulo, 

totalizadas em três áreas: a Praça Victor Civita (Parelheiros), Parque Ecológico do Tietê e na 

Universidade de São Paulo (USP).  

Quanto as área com potencialidade de implementação estudadas por autores diversos 

levantado pela pesquisa foram encontrados cinco tipos, destacando em maioria pela 

capacidade de purificação do efluente: o Canal de Descarga da Represa Guarapiranga e 

Córrego Ponte Baixa (Hidrostudio Engenharia- HS,2013), o Parque Linear Ribeirão e Braço 

do Cocaia Região (Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos – 

LABHAB/FAUUSP), a Subprefeitura de Capela do Socorro (Plano regional da Subprefeitura  

de Capela do Socorro), a Várzea do Parelheiros (SALATI, E., et al, 2002) e o projeto do Parque 

Dom Pedro II (Archdaily, 2011). 

A elaboração e divulgação da cartilha de orientação sobre desenho e projetos de Wetlands, 

em espaços verdes úmidos e públicos para arquitetos e urbanistas, apresentou outras 

possibilidades de uso do sistema, como em projeto em edificações (Wet Roof e sistemas 

integrados de esgoto). 
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