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RESUMO

Wetlands construídos são sistemas artificiais que simulam ecossistemas de
terras úmidas e permitem o tratamento de efluentes líquidos a baixo custo. São
sistemas versáteis que possibilitam uma gama diversificada de designs, escolha do
meio suporte e das plantas que fazem sua composição, além do sentido do fluxo. Uma
das grandes vantagens dos sistemas wetland construídos é a capacidade de aliar
tratamento de efluentes com valorização paisagística, por meio da utilização de plantas
ornamentais e designs aprazíveis. Considerando essas possibilidades, esta dissertação
objetiva apresentar uma concepção de wetland construído com viés paisagístico para o
Parque Tizo, situado no Estado de São Paulo, e que trate parte dos seus corpos
hídricos contaminados por esgoto in natura. Para isso, buscou-se na literatura
exemplos de áreas públicas em que wetlands construídos atraem visitantes para
apreciar seu aspecto paisagístico, ao mesmo tempo em que tratam poluentes diversos.
Também foi criada uma lista com espécies ornamentais do Estado de São Paulo
adaptadas para ambientes saturados.
Palavras-chave:wetland construído; saneamento ecológico; poluição difusa;
plantas ornamentais; Parque Tizo.

ABSTRACT

Use of constructed wetlands as element part of a landscape project

Constructed wetlands are artificial systems which simulate wetlands ecosystems
and treat effluent at low costs. These are versatile systems that allow a broad design
diversification and also enable innumerous choices of possible flow direction, substracte
and vegetable species in its composition. One of the greatest advantages of constructed
wetland is its ability to join effluent treatment to landscape beautification through the use
of ornamental species and engaging designs. With these possibilities in mind, this
dissertation aims to present a constructed wetland conception with landscaping value for
Tizo Park, in the State of São Paulo, that will treat portions of its sewage contaminated
water bodies. Therefore, literature has been studied in search of examples of
constructed wetlands in public areas which attract visitors due to its delightful
landscaping as it treats several pollutants. A list of ornamental vegetable species
adapted to saturated soil from São Paulo State is also compiled.
Keywords: constructed wetland; ecological sanitation; nonpoint source pollution;
ornamental plants; Tizo Park.
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1

INTRODUÇÃO

Apesar de conceitos de tratamento de água e efluentes existirem na história da
humanidade há milhares de anos, existindo notícias que os egípcios armazenavam
água em potes de barro por meses antes de as consumirem, e leis entre os persas que
impediam o lançamento de excretas no rio, ainda hoje o saneamento é uma questão
complexa. Muitas cidades e bairros brasileiros ainda não possuem o afastamento de
seu esgoto, tendo que conviver com ele diariamente a céu aberto. A carência por
sistemas de tratamento de esgoto é bastante alta, não obstante há preconceito por
parte da população quanto à construção de ETEs próximas de suas residências,
resultando em um grande problema à gestão urbana e ao saneamento.
Entre os diversos sistemas de tratamento de efluentes disponíveis, destacam-se
os wetlands construídos, que podem ser totalmente artificiais ou ainda serem
construídos para recuperação de habitats naturais. Esses sistemas simulam os
ecossistemas de terras saturadas, tais como pântanos e brejos, apresentando tanques
de substrato e plantas adaptadas que, por meio de mecanismos físicos e biológicos,
possibilitam a depuração de poluentes.
A versatilidade dos wetlands construídos é alta: além de poderem tratar águas
servidas, efluentes industriais ou a poluição difusa (poluição trazida das ruas pelas
águas pluviais), ainda permitem inúmeras feições como direcionamento do fluxo do
efluente, escolha do meio suporte e plantas em sua composição. Outra grande
vantagem ante os demais sistemas convencionais é seu baixo custo e potencial
paisagístico, agregando melhorias na saúde humana, além de proporcionar lazer e
educação ambiental.
Dessa forma, um projeto de wetland construído para tratamento de efluentes
seria mais bem aceito pela população do seu entorno do que os sistemas
convencionais por ser visualmente agradável e proporcionar lazer. Assim, buscou-se
criar uma concepção de wetland construído de forma a trazer os benefícios do
tratamento e valorização paisagística para um parque de conservação e de lazer, o
Parque Tizo, inserido nos municípios de São Paulo, Cotia e Osasco.
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Como embasamento, foi realizado um levantamento das pesquisas já realizadas
na área e estudos de casos onde foram realizados projetos paisagísticos com uso de
wetlands construídos. Esses procedimentos são importantes para o entendimento de
como o sistema de wetlands construídos pode ser projetado em áreas de lazer sem
perder sua funcionalidade no tratamento de efluentes líquidos. A identificação de
espécies florísticas que podem compor tal sistema é outro aspecto importante no
estudo, pois endossa a grande possibilidade do tratamento ser utilizado em nosso país
e sua adaptabilidade aos nossos diferentes ecossistemas. Além disso, há possibilidade
de utilização de espécies consideradas ornamentais na composição do sistema de
wetland construído, agregando valor paisagístico à região, tornando o sistema também
melhor aceito pela população do entorno.
Para a estruturação do projeto apresentado, foi realizada uma visita ao local e
estudados o Plano Diretor e imagens da região, além de estudos diversos da literatura.
Infelizmente, os gestores do parque não possuíam diversos dados necessários para o
embasamento do projeto, tornando-o apenas um projeto preliminar e conceitual, a ser
revisado conforme novos estudos são realizados no local.
O corpo hídrico a ser tratado, o afluente do córrego Itaim, terá parte de suas
águas desviadas por meio de um vertedouro. Uma queda d’água é responsável pela
oxigenação do efluente, buscando-se aumentar o oxigênio dissolvido e melhorando a
eficiência do tratamento. Em seguida, encontra-se um sistema wetland construído
híbrido formado por uma célula de fluxo superficial seguida por uma célula de fluxo sub
superficial.
Para a composição das células do wetland construído foram escolhidas plantas
já consagradas pela literatura, como Carex spp., Cyperus spp., Juncus spp. e Typha
spp.. Foram ainda consideradas espécies ornamentais cujas listas foram fornecidas por
consultorias brasileiras que, entre outras atividades, realizam projetos com sistemas
wetland construído.
Atualmente o Parque Tizo ainda está em fase de consolidação e proposição de
projetos de melhorias para que a área torne-se realmente uma área de lazer para a
população. Dessa maneira, espera-se que o presente trabalho auxilie como fonte de
ideias para a equipe de técnicos e gestores do parque, e que o mesmo seja aprimorado
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conforme novos dados sobre o Parque Tizo e seu entorno sejam obtidos.
Semelhantemente, deseja-se que o presente trabalho incentive uma nova cadeia de
pensamentos em nossos gestores públicos, incentivando a elaboração de projetos que
aliem as melhorias ambientais com criação de cenários paisagísticos e atrativos ao
público.
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2

OBJETIVOS

Os objetivos desta dissertação serão divididos em gerais e específicos.

2.1 Geral

O objetivo geral desta pesquisa é explorar o potencial de concepção paisagística
dos sistemas de wetlands construídos com a elaboração de uma proposta de uso desse
sistema considerando as condições existentes na área destinada à implantação do
Parque Tizo.

2.2 Específicos

Os objetivos específicos estão listados a seguir:
a) reconhecer o potencial de sistemas wetlands construídos no
tratamento de efluentes domésticos e industriais e poluição difusa;
b) estudar casos reais em que sistemas wetlands construídos funcionam
concomitantemente como tratamento de efluentes e valorizadores da
paisagem em que estão inseridos;
c) definir um conjunto de plantas ornamentais adequadas para a
utilização em wetlands construídos na região do Estado de São Paulo;
d) compreender o histórico e metas do Parque Tizo, assim como a
problemática de contaminação de seus corpos hídricos e necessidade
de tratamento.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste item, será apresentada a revisão bibliográfica sobre os principais tópicos
que fundamentam essa dissertação. Inicialmente, será abordado o tema wetlands
construídos, descrevendo seu funcionamento, dimensionamento e aplicações. Também
serão apresentados alguns exemplos de wetlands construídos projetados para
tratamento de corpos d’água e que agregam valor paisagístico ao meio que estão
inseridos. Por fim, são levantadas bibliografias concernentes à flora brasileira, a fim de
selecionar espécies florísticas nativas passivas de serem utilizadas nos sistemas
wetlands construídos ajudando no tratamento do efluente e harmonizando a paisagem.

3.1 Wetlands Construídos

O termo wetland, cuja tradução literal do inglês é “área de terra úmida”, é
aplicado ao conjunto de terrenos que permanecem saturados durante o ano, parcial ou
permanentemente. São áreas de transição entre os ambientes aquáticos e terrestres
(ZANELLA, 2008).
Como ecossistemas, os wetlands são reconhecidos por seu rico habitat e grande
diversidade de fauna e flora. Além disso, são sistemas complexos que colaboram com a
melhoria de qualidade de água local por meio de diversos mecanismos: as raízes e
caules das plantas subaquáticas, por meio da sua capacidade de troca e adsorção de
íons presentes no meio aquoso, são capazes de filtrar elementos incomuns do meio
inserido, inclusive metais pesados. Por outro lado, as mesmas raízes e caules, servem
de habitat para uma variada e numerosa população de microrganismos, os quais
contribuem para a redução da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) do meio. As
águas tranquilas dos wetlands contribuem para a sedimentação de sólidos suspensos e,
por fim, as plantas contribuem na geração de um microclima na região ao amenizar
forças climáticas como vento, insolação e temperatura (U.S. ENVIRONMENTAL
PROTECTION AGENCY, 1998).
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A Tabela 1 apresenta os principais mecanismos de tratamento de contaminantes
em águas residuárias urbanas que ocorrem em wetlands naturais.

Físico
Sedimentação gravitacional
P
S
I
I
I
I
I
Filtração
(passagem
pelo
S
S
substrato, raízes ou peixes)
Adsorção
(forças
atrativas
intermoleculares - Força de van
S
der Waals)
Químico
Precipitação (formação de ou coP
P
precipitação com compostos
insolúveis)
Adsorção (no substrato ou na
P
P
S
superfície da planta)
Decomposição (ou alteração de
compostos menos estáveis por
P
fenômenos como radiação UV,
oxidação e redução)
Biológico
Metabolismo 2 de bactérias
(remoção de sólidos coloidais e
P
P
P
P
orgânicos
solúveis
por
nitrificação e desnitrificação)
Metabolismo2 de plantas
S
Adsorção de plantas
S
S
S
S
Morte natural
Legenda: “P” = efeitos primários; “S” = efeitos secundários; “I” = efeito incremental (efeito
onde ocorre incidentalmente a remoção de outro contaminante)
Fonte: Adaptado de USEPA (1998, p. 17)

Bactérias e
Vírus

Orgânicos
Refratários1

Metais
Pesados

Fósforo

Nitrogênio

DBO

Sólidos
Coloidais

Mecanismo

Sólidos
Sedimentáveis

Tabela 1 - Mecanismos de remoção de contaminantes por meio de wetlands
Contaminantes Afetados

I

P

S
P

Por conta dessas características de despoluição de corpos d’água, buscou-se o
desenvolvimento de sistemas para tratamento de águas residuárias com base nos
1
2

Também conhecidos como “poluentes orgânicos persistentes” (POPs).
O termo metabolismo inclui tanto a biosíntese como as reações catabólicas.
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wetlands naturais, mas de forma a otimizar seus pontos positivos e eliminar os
negativos. O desenvolvimento da tecnologia de wetlands construídos teve início a partir
do movimento ambientalista da década de 1970, tendo como metas a produção de
habitats e desenvolvimento de uma técnica natural e barata para controle da qualidade
de água (KADLEC & KNIGHT, 1996 apud ANJOS, 2003). No Brasil, o termo
“constructed wetlands” ganhou diversas terminologias diferentes, como wetlands
construídos, alagados construídos, banhados construídos, zonas de raízes, leitos de
raízes, leitos de macrófitas, fitoremediação, fito-ETARs, entre outras (ZANELLA, 2008 e
SILVA, 2007).
Segundo USEPA (1998), os wetlands construídos têm as mesmas características
positivas das terras úmidas naturais (como charcos, mangues, pântanos), mas
permitem o controle ou diminuição dos seus aspectos negativos, como proliferação de
mosquitos e possibilidade de cloração do efluente tratado. Dessa forma, os wetlands
construídos tornam-se uma alternativa efetiva de custo baixo, cuja construção pode ser
edificada em qualquer lugar, por meio de um projeto de controle hidráulico compatível e
considerando as limitações geográficas das espécies vegetais. Esse sistema tem sido
utilizado regularmente como tratamento primário, secundário e avançado de efluentes
domésticos e industriais (KADLEC & KNIGHT, 1996 apud ANJOS, 2003).
A Tabela 2 mostra exemplos da eficiência de alguns wetlands construídos na
remoção de poluentes de águas servidas.

Entrada

Saída

DBO5

Sólidos em
suspensão

Taxa de
carregamento
hidráulico
superficial
m³ /ha.d

Saída

Listowel,
Ontario
Santee,
CA
Sidney,
Australia

Percentual
de redução

Entrada

Tabela 2 - Remoção de nutrientes em wetlands construídos
Sólidos em
DBO5
suspensão
mg/L
mg/L
Wetland
Vazão
Projeto
de fluxo
m³/d
horizontal

17

Superficial

56

10

111

-

82

93

-

-

Sub
superficial
Sub
superficial

118

30

57

5,5

75

90

-

33

4,6

57

4,5

86

92

240
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Conclusão
DBO5
mg/L

DBO5

Sólidos em
suspensão

Arcata,
11.350 Superficial
36
13
CA
Emmitsb
132
Sub
62
18
urg, MD
superficial
Gustine,
3.785 Superficial 150 24
CA
Fonte: Adaptado de USEPA (1998, p. 5)

43

31

64

28

907

30

8,3

71

73

1.543

140

19

64

86

412

Projeto

Entrada

Saída

Taxa de
carregamento
hidráulico
superficial
m³ / ha. d

Entrada

Percentual
de redução

Saída

Vazão
m³/d

Wetland
de fluxo
horizontal

Sólidos em
suspensão
mg/L

O uso de wetlands construídos para o tratamento de efluentes domésticos e
industriais no Brasil tem um alto potencial de desenvolvimento, não apenas pela grande
oferta de terras, mas também graças ao seu clima tropical que favorece um melhor
desempenho dos microrganismos responsáveis pela despoluição das águas residuárias.
De acordo com ZANELLA (2008), a partir de pesquisas e da observação de
sistemas alagados naturais, foram criadas classificações para os sistemas wetlands
construídos. Eles foram divididos segundo a direção do fluxo hidráulico e a posição do
nível d’água em relação ao leito:
a) fluxo horizontal:
− superficial;
− sub superficial;
− combinado;
b) fluxo vertical.
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3.1.1 Wetlands construídos de fluxo superficial

São lagos ou canais vegetados, construídos de forma a proporcionar um sistema
de águas de escoamento vagaroso e raso das águas que visa explorar os processos
físicos, químicos e biológicos que ocorrem naturalmente nos sistemas (Figura 1).
Figura 1 – Funcionamento do wetland de fluxo superficial

Fonte: Zanella (2008)

Os sistemas de wetland construído com fluxo horizontal superficial são os que
permitem a maior variabilidade de tipos de plantas, com cinco subclasses de acordo
com a posição relativa das plantas no sistema: emergente, flutuante, fixa de folhas
flutuantes, submersa livre e submersa fixa (ZANELLA, 2008).
Algumas propriedades dos sistemas de wetlands construídos de fluxo superficial
se assemelham àquelas de lagoas facultativas. A luminosidade das zonas mais
profundas é limitada aos seres vivos que habitam a zona autotrófica, na superfície,
como plânctons, algas filamentosas ou ainda macrófitas flutuantes. A ausência de luz,
em ambos os sistemas, estimula processos microbiológicos anaeróbios. As macrófitas
submersas em zonas profundas também proporcionam habitat para colonização de
bactérias perifíticas (aquelas que colonizam superfícies submersas) e fornecem
substratos para o desenvolvimento de biofilmes formados por algas. Por outro lado,
macrófitas emergentes tendem a sombrear a superfície d’água, reduzindo o
crescimento de algas e limitando o processo de reaeração da água. O mesmo efeito
ocorre no caso da existência de populações secundárias de plantas flutuantes que
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cobrem a superfície d’água e que ficam fixadas no mesmo lugar por plantas
emergentes (USEPA, 1999).
Ainda segundo USEPA (1999), além do tratamento de efluentes, essa
configuração de wetland construído também proporciona habitat para a vida selvagem.
Assim, muitos sistemas de fluxo horizontal superficial são utilizados como tratamento de
efluentes em concomitância com parques ou refúgios para a vida selvagem. Mesmo
com a possibilidade da atividade da fauna no local ressuspender os sedimentos
decantados, aumentando a turbidez e causando uma potencial extração de nutrientes e
matérias orgânicas e inorgânicas do meio, tais interferências são mitigadas pelo próprio
design do sistema, construído para atingir outros objetivos de qualidade de água.
Quanto ao tratamento de esgotos, essa configuração de wetland pode ser
utilizada tanto para o tratamento secundário de efluentes como para o polimento de
efluentes já tratados visando o seu reúso (CRITES & TCHOBANOGLOUS, 1998 apud
ZANELLA, 2008).

3.1.2 Wetlands construídos de fluxo sub superficial

São constituídos por uma bacia, canal ou tanque raso preenchido por um meio
suporte adequado onde a vegetação é plantada e pelo qual o efluente a ser tratado
percola com fluxo horizontal (Figura 2).
Figura 2 - Funcionamento do wetland de fluxo sub superficial

Fonte: Zanella (2008)
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Como nessa configuração a superfície da lâmina d’água é mantida abaixo do
nível do leito, o risco de geração de odores, exposição das águas residuárias ao
homem ou aos animais, e a proliferação de vetores, tais como insetos, é minimizada.
Além disso, o meio suporte proporciona superfície para a adesão de biofilme
funcionando como área ativa no tratamento dos efluentes, culminando na utilização de
menores áreas quando comparados com outras concepções de wetlands (USEPA,
1993 apud ZANELLA, 2008). No entanto, wetlands construídos de fluxo sub superficial
costumam ter um custo de construção maior que os sistemas superficiais,
principalmente por conta do valor do meio suporte (USEPA, 1999).
Tal sistema pode ser utilizado para tratamento secundário ou terciário de
efluentes domésticos, agrícolas e alguns casos de efluentes industriais que não
apresentam substâncias inibidoras ao tratamento. É um sistema usado frequentemente
na Europa para tratamento de esgotos domésticos, mas sua eficácia tem sido
questionada no controle de outros poluentes (ANJOS, 2003).
Segundo diversos estudos que compararam a eficiência de sistemas sub
superficiais vegetados e não-vegetados, as plantas não possuem grande influência no
desempenho do tratamento (USEPA, 1999). Não obstante, sistemas vegetados
agregam valor paisagístico, além de proporcionar habitat para alguns seres vivos.
Dessa forma, é recomendada a seleção de plantas com base na estética, impactos na
operação, viabilidade e tempo de vida das espécies. Também devem ser utilizadas
variadas espécies de modo a evitar monocultura e morte da flora por predação ou
doenças.

3.1.3 Wetlands construídos de fluxo vertical

De configuração semelhante ao sistema de fluxo sub superficial horizontal,
exceto pela direção do fluxo e que a alimentação do sistema é feita de forma
intermitente, os wetlands construídos de fluxo vertical descendente consistem em
canais, bacias ou tanques rasos preenchidos com material adequado que serve como
suporte para vegetação (Figura 3).
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Figura 3 - Funcionamento do wetland de fluxo vertical

Fonte: adaptado de Zanella (2008)

A lâmina d’água permanece sob o leito, impossibilitando o contato direto com as
pessoas ou animais, dificultando dessa forma a proliferação de mosquitos. A
alternância entre as fases de alimentação e descanso é fundamental uma vez que
mantêm o interior dos wetlands construídos em condições aeróbias, possibilitando a
mineralização dos depósitos orgânicos resultantes dos sólidos suspensos totais
contidos no efluente retido na área superficial do meio suporte (BOUTIN & LIÉNARD,
2004 apud SILVA, 2007).
Em comparação teórica, wetlands construídos de fluxo vertical é a configuração
com menor exigência de área por causa da grande oxigenação promovida. Segundo
Knight (1992 apud MONTEIRO, 2009), ao serem comparadas a necessidade de área
para cada configuração de wetland no tratamento de um mesmo volume de corpo
d’água, constata-se que os wetlands naturais exigem 10 vezes mais área que os
wetlands construídos de fluxo superficial. Em contrapartida, wetlands construídos de
fluxo superficial requerem 10 vezes mais área que os wetlands construídos de fluxo sub
superficial, e estes, por sua vez, exigem 5 vezes mais área que os de fluxo vertical.
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3.1.4 Wetlands construídos combinados, híbridos ou mistos

Os sistemas de tratamento de efluentes constituídos por um sistema de wetland
construído formado de uma única tipologia apresentam, por vezes, limitações na sua
eficiência. Por conta da inabilidade de proporcionar condições aeróbias e anaeróbias ao
mesmo tempo, por exemplo, tais sistemas singulares não apresentam altos índices de
remoção de nitrogênio total. Em vista disso, tem crescido o interesse por sistemas
híbridos de wetland os quais consistem em várias tipologias em série (VYMAZAL, 2005
apud ZHANG et al., 2009).
Segundo Zanella (2008), é possível combinar em um mesmo tanque de wetland
construído diferentes fluxos. Pode-se assim unir a melhor eficiência de tratamento
encontrada em um fluxo sub superficial com a capacidade de aeração presente no
fluxo superficial de forma a otimizar o tratamento.
É possível ainda obter o efeito de aeração de efluentes pela inserção no sistema
de cascatas ou corredeiras artificiais. Outros sistemas incluem a combinação de lagoas
com wetlands construídos de fluxo vertical. Existem diversas alternativas para sistema
de wetlands construídos híbridos ou combinados.
A Tabela 3, compara dados de tratamento de sistema wetland construído de
fluxo sub superficial àqueles de fluxo vertical e aos sistemas híbridos. Nota-se que o
processo de nitrificação é completo apenas nos sistemas híbridos.
Tabela 3 – Resumo comparativo das características dos sistemas sub superficiais
Sistemas sub superficiais
Característica
Fluxo Horizontal
Fluxo Vertical (FV)
Híbridos ou mistos
(FH)
(FH +FV)
Satisfatório até uma
determinada
Remoção de DBO.
Satisfatório.
Satisfatório.
capacidade de
transferência de O .
2

Remoção de SST.
Remoção de
bactérias.
Remoção de
nutrientes.
Capacidade de
transferência de O .

Satisfatório.
Satisfatório.

Pouco satisfatório.
Pode remover
bactérias.

Satisfatório.
Satisfatório.

30% a 60%

-

-

Baixa

Elevada.

Satisfatória.

2
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Característica

Conclusão
Sistemas sub superficiais
Fluxo Horizontal
Fluxo Vertical (FV)
Híbridos ou mistos
(FH)
(FH +FV)

Nitrificação no
tratamento
Pobre
Satisfatório.
Completa
secundário
Desnitrificação.
Satisfatório
Parcial.
Parcial
Requerimento de
2
2
área para o
5-10 m /hab.
1-2 m /hab.
Tratamento
secundário.
Fonte: Cooper (1999, apud SILVA, 2007) e Cooper et al. (1999, apud SILVA, 2007)

3.2 Exemplos de uso paisagístico de wetlands construídos

Os sistemas de wetlands construídos permitem, pela presença de vegetação e
possibilidade de estruturas diversas para seus tanques, tirar proveito de aspectos
positivos inerentes ao sistema como a integração na paisagem natural ou a elaboração
de sistemas que se beneficiem das vantagens paisagísticas propiciadas pela adequada
escolha da vegetação o que torna o sistema adequado para sua implantação em
parques e áreas verdes.
A seguir serão apresentados alguns estudos de casos que exemplificam o
conceito de wetlands construídos inseridos em parques e outras áreas de lazer cujos
projetos levaram em consideração a busca pela beleza paisagística além do tratamento
de efluentes diversos.

3.2.1 Orlando Easterly Wetlands

Um dos maiores sistemas de wetland construído para fim de tratamento de água
residuária, o Orlando Easterly Wetland ocupa uma área de 490 hectares e está
localizado em Christmas, no Estado da Flórida, Estados Unidos (WANG et al, 2006). O
local, originalmente um wetland adjacente ao rio Saint Johns, havia sido transformado
em áreas de pastagem para gado décadas antes. Em 1980, a região possuía 16
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estações de tratamento de água residuária que lançavam seu efluente primário ou
secundário em um afluente do rio Saint Johns. Como consequência da alta carga
orgânica e do baixo oxigênio dissolvido, ocorria formação de macrófitas aquáticas e
algas no afluente e em um lago a jusante (USEPA, 1993).
Sob o compromisso de melhorar a qualidade da água, o município de Orlando
almejou construir uma estação de tratamento avançado que substituiria parte das
estações já existentes. Porém, frente às difíceis restrições impostas pelos órgãos
ambientais estadual e federal, condicionando o lançamento de efluente para 5 mg/L de
DBO, 5 mg/L de sólidos em suspensão, 3 mg/L de nitrogênio total e 1 mg/L de fósforo
total, foi necessário reavaliar a forma de tratamento e também o ponto de lançamento.
Assim, em 1984, após análise de diversas alternativas, foi escolhida a construção de
um wetland construído, baseado em critérios como economia, restauração do antigo
wetland e criação de um habitat para a vida selvagem (USEPA, 1993).
O sistema funciona como uma rede de 18 células construídas em uma área de
4,86 km², projetado para receber até 130 milhões de litros diários de efluente provindo
da ETE Iron Bridge, ligada ao wetland construído por 27,36 quilômetros de tubulação
(SEES & ROTHFELD, 2013). O afluente é dividido em três fluxos iguais por uma caixa
separadora na entrada do sistema (Figura 4). Nas bermas, pares de barragens com
canalizações servem para ligar as células e controlar o fluxo (WANG et al, 2006).
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Figura 4 – Esquema dos três fluxos do Orlando Easterly Wetlands

Fonte: Sees e Rothfeld (2013)

As primeiras doze células do sistema formam habitats de vegetação típica de
wetland permanentemente saturados, com profundidades que variam entre 0,9 e 1,1
metros, sendo predominante a existência de Typha sp. (taboa) e Scirpus sp. (Fotografia
1). Essas células são responsáveis pela maior remoção dos nutrientes existentes no
afluente. Um conjunto posterior de 3 células, totalizando um terço da área total do
sistema, cria um ambiente de transição entre o sistema de tratamento de efluente e
habitat de espécies selvagens. Nessas células, foram plantadas cerca de 30 espécies
variadas, com estabilização de outras 100 espécies ao longo do tempo. Um último
conjunto de células cria um habitat para a fauna por meio de espécies arbóreas. Foram
plantadas cerca de 160.000 árvores (USEPA, 1993). Entretanto, por conta da condição
de inundação permanente, houve uma invasão massiva de Typha sp. nessas células
(WANG et al, 2006).
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Fotografia 1 – Flora encontrada no Orlando Easterly Wetlands

a. vegetação profunda
b. vegetação de célula mista
Fonte: Sees e Rothfeld (2013)

c. espécies arbóreas

O sistema começou sua operação em setembro de 1987. O tempo médio de
detenção hidráulica varia de 21 dias durante épocas de chuva para 65 dias em épocas
de seca (USEPA, 1993).
Segundo Wang et al. (2006), a qualidade da água é monitorada diariamente,
sendo retiradas amostras do ponto de entrada e saída do sistema. Mensalmente, são
colhidas amostras em pontos diversos, localizados próximos das barragens. Os valores
obtidos para fósforo e nitrogênio mantiveram-se abaixo do limite estabelecido pelo
órgão ambiental estadual. Dados indicam que a concentração de nitrogênio total
manteve-se abaixo de 1,0 mg/L, quando seu limite máximo permitido era de 2,31 mg/L.
As amostras também indicaram que a última seção do sistema, construída para
ser um habitat para a vida selvagem, contribui para o aumento de fósforo no sistema.
Entre os motivos, aponta-se a existência de um grande número de berçários de aves
nessas células (USEPA, 1993).
Depois de 13 anos de funcionamento do sistema, o índice de remoção de fósforo
apresentou redução. A concentração apresentava picos sazonais, onde os valores
oscilavam entre 0,1 e 0,2 mg/L. Estudos diversos, como da acumulação e separação de
solo e matérias orgânicas aglomeradas, da eficiência hidráulica e das modificações da
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flora do wetland, apontaram duas importantes alterações no sistema. A primeira
consistia em uma redução gradativa ao longo do sistema na eficiência de remoção de
fósforo, sendo mais representativa nas células do fluxo norte. A segunda alteração foi
na vegetação do wetland. A presença de espécies terrestres havia aumentado de 8%
em 1998 para 48% em 2002 nas primeiras células. Além disso, macrófitas flutuantes
haviam proliferado pela alta disposição de fósforo nas últimas células e sua
descomposição durante o inverno devolvia o fósforo ao sistema, o que explica os picos
de concentração (WANG et al, 2006).
Em maio de 2002, foram iniciadas diversas modificações no wetland construído
visando resolver o problema da concentração de fósforo. As células do fluxo norte que
apresentavam problemas foram totalmente drenadas e, em seguida, raspadas
mecanicamente para remoção dos sedimentos acumulados. Ao todo foram removidos
130.000 m³ de vegetação, sedimentos e material orgânico. O interior das células foi
renivelado mecanicamente, na célula 1 foram construídas ilhas e bermas, assim como
as células 3 e 8 receberam ilhas especialmente para criar mais obstáculos ao fluxo do
efluente e evitar sedimentação de material (Fotografia 2). Por fim, cerca de 160.000
Scirpus californicus foram plantados na área restaurada. As células foram reativadas no
tratamento no começo de 2003 (WANG et al, 2006).
Fotografia 2 – Vista aérea de parte do Orlando Easterly Wetland após restauração

Fonte: Sees e Rothfeld (2013)
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O Gráfico 1 mostra a variação na concentração de fósforo no ponto de saída do
wetland construído antes e depois da sua revitalização.

Gráfico 1 – Variação na concentração de fósforo total entre 2002 e 2012

Fonte: Sees e Rothfeld (2013)

O sistema, um dos pioneiros na utilização de sistemas wetland construído para
tratamento terciário de efluentes, demonstrou que, quando há uma boa gestão, é
possível aliar um wetland construído para tratamento e melhoria de qualidade de água
com a criação de um habitat para a vida selvagem. O local ainda funciona como parque,
permitindo a visitação do público e oferta de trilhas e espaço para acampamento
durante os meses de janeiro e setembro (USEPA, 1993).
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3.2.2 Wakodahatchee Wetlands

A palavra Wakodahatchee é oriunda da língua indígena semínola e significa
“águas criadas” (BENTLEY, 2008). O nome do parque, Wakodahatchee Wetlands, é
uma alusão ao uso de um wetland construído em sua propriedade.
O projeto foi realizado pelo Palm Beach County Water Utilities Department em
uma área da cidade de Delray Beach (Estado da Flórida, EUA). Finalizado em 1996, em
substituição a uma bacia de infiltração, o objetivo desse parque de aproximadamente
50 acres (202.000m²) é reciclar parte do efluente secundário de uma estação de
tratamento de esgoto. Um dos maiores focos do parque foi também proporcionar
educação ambiental aos seus visitantes a respeito dos benefícios desse ecossistema
(HOBBS et al., 2003). Um passadiço de tábuas de 1200 metros permite adentrar parte
do sistema (Fotografia 3) e dá acesso a observações de diversas aves, um dos motivos
desse parque ser um dos mais visitados na região sul dos Estados Unidos (BENTLEY,
2008).
Fotografia 3 - Vista aérea do Wakodahatchee Wetlands e suas passarelas

Fonte: Knight (2007 apud BENTLEY, 2008)
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O sistema de tratamento consiste em oito células de wetland construído
separadas entre si por bermas. As células têm tamanhos variados entre 9.300 a 44.100
m², com o comprimento geralmente três vezes maior que a largura. As células
combinam zonas de áreas rasas, cuja profundidade varia de 15 a 46 centímetros,
podendo chegar a 61 centímetros em épocas de cheia, a áreas profundas vegetadas de
152 centímetros. As áreas mais profundas objetivam não apenas reter sólidos em
suspensão, como também oferecem habitat para peixes e aves (HOBBS et al., 2003).
O efluente provém de um sistema de tratamento de esgoto por lodo ativado,
estando clorado, porém não filtrado (HOBBS et al., 2003). Inicialmente, o efluente é
repartido por uma caixa separadora e adentra o sistema por seis células. A saída de
cinco dessas células está ligada a um canal que desemboca numa nova célula de
tratamento, ao passo que o efluente da sexta célula desemboca em outra célula
exclusiva (Figura 5). Segundo Lennon, Young & Emerson (2004), estruturas
mecanizadas controlam o fluxo de uma célula para outra, dessa forma é possível
reduzir o nível d’água em caso de ameaças de furacões, ou reter o efluente para
aumentar o tratamento. O tempo de detenção em média é de 16 dias.
Figura 5 – Fluxo do sistema de tratamento no Wakodahatchee Wetlands

Fonte: Adaptado de Hobbs et al (2003)
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Foram escolhidas plantas nativas do sul da Flórida para a composição do
wetland. As zonas emergentes e próximas às margens dos wetlands receberam plantas
apropriadas, ao passo que as margens dos pântanos e as bermas receberam espécies
arbóreas (HOBBS et al., 2003).
Dados coletados entre novembro de 1996 e agosto de 1998 indicam que,
diariamente, o sistema recebe cerca de 5,3 milhões de litros e devolve 3,2 milhões. Um
balanço hidrológico indicou que cerca de 1,7 milhão de litros atravessam os sedimentos
do wetland construído e que 379 mil litros são perdidos por evapotranspiração (BAYS et
al, 2000 apud HOBBS et al, 2003). Um levantamento de Hobbs et al (2003) indica que o
sistema é capaz de reduzir as concentrações de fósforo total de 2,12 mg/L para 1,46
mg/L, e de nitrogênio total de 28,03 mg/L para 8,43 mg/L.
Segundo Lennon, Young & Emerson (2004), a redução dos poluentes só não é
maior por causa da contribuição dos dejetos dos seres vivos que habitam o local,
principalmente dos frangos-d’água que apresentam uma população numerosa no
parque. Não obstante, é um problema que a administração do parque aprendeu a
aceitar, visto que a vida selvagem existente é um dos maiores fatores do sucesso do
local (Fotografia 4).
Fotografia 4 - Visitantes fotografando a vida selvagem do parque

Fonte: Lennon, Young & Emerson (2004)
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3.2.3 Brick Pond Park

Localizado na cidade de North Augusta (estado da Carolina do Sul, Estados
Unidos), o Brick Pond Park é um parque público de 146.000 m² focado em lazer de
baixo impacto como trilhas, contemplação da riqueza da flora e fauna locais, mesas de
piquenique, pesca e remo.
Entre os anos 1890 e 1929, o local era explorado para produção de cerâmica,
jarros, vasos de terracota e tijolos. Entretanto, por conta de inundações frequentes, em
1929 a região foi abandonada e os ceramistas buscaram terras mais altas. Gerou-se
assim, uma região de terra escavada (áreas de empréstimo), com descarte de inúmeros
resíduos da sua exploração industrial. Essas cavas, ao longo dos anos, transformaramse em lagos ao receberem chuva e o escoamento pluvial oriundo da área urbana
(Fotografia 5). Como as águas permaneciam estagnadas e recebiam a poluição difusa
da cidade, o local se tornou uma área contaminada (THE NORTH AUGUSTA
RIVERFRONT DEVELOPMENT CORPORATION, 2007).
Fotografia 5 – Vista áerea do parque em dezembro de 2005, antes da sua recuperação

Fonte: Stormwater Management Department (2010)

No ano de 2006, a Prefeitura de North Augusta fez uma parceria com a empresa
Hammond’s Ferry Development Corporation para restaurar o local. Foram realizadas
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análises quali-quantitativas da água em seus diversos lagos e pesquisada a fauna e
flora encontradas na região. Com base nos dados levantados, foi projetado um wetland
construído que trataria a poluição difusa oriunda da área urbana antes de seu
lançamento nos outros lagos do parque.
O wetland construído foi projetado para ocupar uma área aproximada de 6.000
m² na porção leste do parque (Figura 6). Inicialmente, foi necessária a remoção do
material depositado nos corpos d’água, como entulho, madeira e outros resíduos
sólidos trazidos com a água pluvial. Consequentemente, uma das preocupações no
projeto foi instalar mecanismos que prevenissem a deposição de mais resíduos nos
lagos. Esse pré-tratamento ocorre em uma área demarcada como “wetland elevado”,
uma área a nordeste do parque que recebe a maior parte da drenagem urbana.
Figura 6 - Mapa do parque com seus lagos, trilhas e áreas de visitação

Fonte: Adaptado de Brick Pond Park
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No projeto, foram mantidas as depressões existentes no terreno para servir de
mecanismo de desaceleração da vazão, principalmente em épocas de chuvas intensas,
com instalação de três barragens para facilitar o fluxo das águas contidas nas
depressões para o wetland construído (Figura 7). Foram ainda inseridas no sistema
duas quedas d’água (Fotografia 6) como forma de melhoramento da estética da área,
oxigenação do efluente e para servir como transbordamento em épocas de cheias. A
primeira queda d’água foi criada entre o wetland elevado ao norte e o lago de águas
livres. A segunda queda d’água faz o efluente fluir do wetland elevado para a área com
depressões. A segunda queda d’água encontra-se a uma altura menor que a primeira,
com diferencial de quase 30 cm. Essa diferença tem por objetivo reduzir o impacto no
wetland construído em épocas de cheia, período em que a primeira queda d’água entra
em funcionamento (FLITE & METTS, 2007).
Figura 7 - Design conceitual do wetland construído

Fonte: Adaptado de Flite & Metts (2007)
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O wetland construído foi projetado para ter sua superfície a 38,4 metros de
altitude3, com sistema de transbordamento para o rio a 39,01 metros de altitude para o
caso de eventuais inundações. O sistema foi dividido em três wetlands rasos com
profundidade crescente, iniciando em menos de 10,5 centímetros na zona 1 e
finalizando na zona 3 com 92 centímetros (Figura 7). Para cada zona, foram
estabelecidas diferentes espécies de flora com base na sua adaptabilidade para as
diferentes profundidades (Tabela 4). Após as três zonas de tratamento do wetland
construído, há uma área de águas livres com profundidade em 36,6 metros de altitude.
Em seguida, após passar por todo o sistema de tratamento, as águas são lançadas ao
Lago Leste do parque.
Tabela 4 – Espécies de flora propostas para composição de cada zona do wetland
construído do Brick Pond Park
Zona
Espécies
Profundidade
Juncus sp.
1 (0 a 15,3 cm)
5 a 25,4 cm
Carex sp.
5 a 25,4 cm
Canna sp.
5 a 25,4 cm
Polygonum aviculare
5 a 25,4 cm
Spartina ambiguus
5 a 25,4 cm
Glyceria striata
5 a 30,5 cm
Phragmites sp.
5 a 50,8 cm
Cyperus flavescens
5 a 50,8 cm
Panicum sp.
5 a 50,8 cm
Eleocharus
5 a 50,8 cm
Arundo donax
5 a 50,8 cm
Cyperus flavescens
2 (2,5 a 45,7 cm)
5 a 50,8 cm
Panicum sp.
5 a 50,8 cm
Eleocharus
5 a 50,8 cm
Arundo donax
5 a 50,8 cm
Pontederia cordata
10,1 a 25,4 cm
Ludwigia leptocarpa
10,1 a 50,8 cm
Typha sp.
10,1 a 76,2 cm
Zizania aquatica
10,1 a 101,6 cm
Scirpus cyperinus
10,1 a 121,9 cm
Sagittaria latifolia
25,4 a 50,8 cm
Nelumbo lutea
25,4 a 152,4 cm
Continua

3

A literatura utiliza a medida “above mean sea level (AMSL)”, aqui traduzida como altitude.
Apesar dos valores parecerem inexatos, seguiu-se as indicações da literatura por não ter sido encontrada
uma segunda fonte.

40

Zona
3 (45,7 a 91,4 cm)

Espécies
Typha sp.
Zizania aquatica
Scirpus cyperinus
Sagittaria latifolia
Brasenia sp.
Nelumbo lutea
Nymphacae odorate
Fonte: Adaptado de Flite & Metts (2007)

Conclusão
Profundidade
10,1 a 76,2 cm
10,1 a 101,6 cm
10,1 a 122 cm
25,4 a 50,8 cm
25,4 a 61 cm
25,4 a 152,4 cm
50,8 a 304,8 cm

O projeto de tratamento e recirculação das águas do parque foi finalizado em
novembro de 2008. Desde então, o local se tornou uma área de preservação da
natureza com dedicação ao ecoturismo. Entre as atividades permitidas e incentivadas,
é possível encontrar trilhas para caminhadas, canoísmo, pesca (apenas no Lago Oeste),
educação ambiental e apreciação da flora e fauna encontradas na região. Dados da
página eletrônica do parque 4 indicam a presença de 111 espécies de aves já
identificadas na região, além da presença de tartarugas, peixes, sapos e mamíferos de
pequeno porte.
Fotografia 6 – Detalhes do wetland construído em funcionamento

a. vista das quedas d’água
Fonte: Stormwater Management Department (2010)

4

b. área vegetada do wetland

http://www.northaugusta.net/Departments/EngineeringPublicWorks/StormWaterManagement/
BrickPondPark/tabid/168/Default.aspx
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Análises qualitativas de amostras de água coletadas antes da restauração do
local e após a construção do wetland construído indicam melhorias na água do parque
(Gráfico 2), em especial compostos de nitrogênio e nitrogênio de Kjedahl total (NKT). A
única exceção é o metal manganês cuja concentração média aumentou após a
restauração do parque, entretanto, por ser considerado um metal essencial que não
apresenta toxicidade ao meio ambiente nas concentrações encontradas, esse índice
não implica maiores preocupações (HARMON, 2007).
Gráfico 2 – Concentrações médias antes (2006-2007) e após (2008-2009) a construção do
wetland

Fonte: Adaptado de Strickland, T. (2009)

3.2.4 Tolka Valley Park

O córrego Finglaswood nasce na vila Finglas, próximo aos limites ao norte da
cidade de Dublin (Irlanda). Ele corre por cinco quilômetros e deságua no rio Tolka, 200
metros à montante do parque Tolka Valley. Por anos, o rio Tolka tem sido o habitat para
uma grande população de trutas que dão base a diversos clubes de pesca locais. No
começo da década de 1980, a Prefeitura de Dublin construiu um lago no parque Tolka

42

Valley, objetivando com isso criar um local aprazível para famílias se reunirem. O lago
foi projetado para ser abastecido integralmente pelo córrego Finglaswood e desaguar
diretamente no rio Tolka.
Em 1998, a agência ambiental estipulou uma meta de 0,05 mg/L de fósforo para
os rios da cidade, assim todos eles e seus afluentes passaram a ser monitorados e,
caso necessário, passavam por intervenções para melhorias. O córrego Finglaswood,
ainda que já canalizado, recebia poluição dos bairros por onde passa (Gortmore,
Barnmore, Wellmount e Kippure) por conta de ligações do esgoto doméstico com
galerias de água pluvial (McENTEE, 2012). Descobriu-se que o córrego não apenas
recebia frequentemente efluentes domésticos (oriundos de máquinas de lavar,
chuveiros, lavagem de carros, entre outros), mas também outros contaminantes
diversos como tintas, solventes, óleos, gasolina, dejetos de animais de estimação e
poluição difusa das ruas e casas. Consequentemente, o lago, que havia sido projetado
para ser o ponto central do parque, havia se tornado um local poluído com grande
índice de crescimento de algas, odor desagradável e presença de graxas e óleos
flutuantes. Por conta da poluição de origem doméstica, rica em fósforo e amônia, o
córrego ainda contribuía para a eutrofização do rio Tolka (OPENFIELD ECOLOGICAL
SERVICES, 2008).
Após reuniões de departamentos de drenagem e parques da prefeitura, foi
decidido o projeto de implantação de um wetland no córrego Finglaswood, à montante
do lago, que seria responsável pela redução de sólidos em suspensão, absorção de
nitrogênio e fósforo, e remoção de hidrocarbonetos e coliformes fecais. O wetland
construído foi projetado para tratar todo o fluxo base e também a primeira descarga de
grandes eventos – fluxos maiores, provindos de tempestades e escoamentos da bacia
hidrográfica, seriam desviados em uma barragem e contornariam o wetland, fluindo
diretamente para o rio Tolka. Dessa forma, garantia-se que os poluentes do dia a dia
seriam tratados no wetland construído.
Por se tratar de um parque público e o tamanho do projeto estar limitado ao
espaço de terra disponível, deu-se bastante atenção à conformidade da paisagem e à
possibilidade de vandalismo e depredação por descarte de resíduos. A idéia de
instalação de uma cerca ou barreira de roseira-brava foi descartada visto que crianças
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poderiam escalar a cerca ou se cortar nas roseiras. No lugar, foi criada uma área rasa
ou recife com 15 a 20 centímetros de água até um metro do perímetro do lago. Foi
construído ainda um caminho em volta do wetland. O descarte inadequado de resíduos
no parque seria monitorado.
O design do wetland construído de fluxo horizontal superficial consiste em duas
células, onde a primeira possui um comprimento 4 vezes maior que a segunda célula.
Para evitar canalizações no local e certificar que o fluxo nas células seja equivalente,
foram instalados três tubos ligando a primeira célula com a segunda, e outros três tubos
ligando a segunda célula com o lago. O projeto conta ainda com uma característica
única ao utilizar direcionamento invertido do fluxo wetland-lago em relação à corrente
do rio Tolka. Graças a esse conceito, as plantas do wetland não são varridas por
eventuais transbordamentos do rio Tolka, além de gerar a possibilidade de armazenar
água no wetland e liberá-la após a cheia. Collins e McEntee (2009) citam como
exemplo uma inundação ocorrida em novembro de 2002 quando o wetland ficou
submerso em 1,5 metro de água e, após o recuo das águas, praticamente não houve
danos à flora.
Figura 8 – Design do wetland construído no parque Tolka Valley

Fonte: Adaptado de Collins & McEntee, D. (2009)
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O fluxo máximo recebido pelo wetland é de 35 litros por segundo. O fluxo
excedente é transbordado para uma barragem e, desse, para o rio Tolka. Trabalhando
com o fluxo máximo de 35 L/s, o tempo de retenção do wetland é de 13 horas. Cálculos
para o fluxo médio de épocas de seca (9 L/s) resultaram em um tempo de retenção de
49,5 horas.
A instalação do wetland foi iniciada em novembro de 2000, consistindo na
construção das duas células e desvio do córrego Finglaswood para o wetland. As
plantas escolhidas na sua composição tinham como características principais sua
resistência aos poluentes e capacidade de rápido estabelecimento, plantas conhecidas
como invasoras também foram evitadas. Foram plantadas: Phragmites australis
(caniço), Typha sp. (taboa), Iris pseudacorus (íris-amarelo), Caltha palustris, Carex sp.
(cabelo-de-porco) e Cladium mariscus (capim-serra). Gradualmente o wetland foi
colonizado por numerosas outras espécies, algumas típicas desse clima, não somente
plantas como também animais, incluindo invertebrados, mamíferos, pássaros, peixes e
anfíbios. Essa invasão é bem-vinda visto que uma biodiversidade maior tem provado
resultar em melhor funcionamento do ecossistema e consequentemente um melhor
desempenho quanto à remoção de poluentes (OTTE, 2003 apud OPENFIELD
ECOLOGICAL SERVICES, 2008).
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Fotografia 7 – Comparação do aspecto visual do efluente antes (a) e após (b) o
tratamento no wetland construído do Tolka Valley Park

a. entrada do efluente para a célula de tratamento

b. saída do efluente já tratado e direcionado ao rio Tolka
Fonte: McEentee (2012)
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Amostras foram retiradas da foz do lago antes e depois da construção do
wetland construído. O valor para sólidos em suspensão na saída do lago foi reduzido
para menos de 10 mg/L. O valor para coliformes na foz tende a flutuar, mas, segundo
Collins e McEntee (2009), acredita-se que esse resultado se deva ao sucesso do lago
em atrair uma grande população de pássaros que, por sua vez, introduzem coliformes
ao lago.
Os valores para fosfato e amônia podem ser observados na Tabela 5.
Tabela 5 – Eficiência do wetland construído no parque Tolka Valley na remoção de
fosfato e amônia
Parâmetro (mg/L)
1999
2005
% redução
Fosfato
0,296 (n=6)
0,014 (n=12)
95
Amônia
1,080 (n=6)
0,503 (n=13)
51
Fonte: Adaptado de Collins & McEntee (2009)

Conforme o passar do tempo, alguns problemas passaram a surgir ou ser mais
perceptíveis. Existe a tendência de as três tubulações entre as duas células serem
bloqueadas por conta da vegetação. Cita-se também um entupimento na canalização
da barragem que resultou em um desvio total das águas do córrego diretamente para o
rio Tolka, e um pequeno odor próximo à entrada do wetland.
Um levantamento realizado nos meses de maio e junho de 2008 pela
organização Openfield Ecological Services identificou as espécies da flora que
invadiram e colonizaram o wetland construído. No centro do sistema, onde ocorre o
tratamento de poluentes com maior intensidade, além das espécies plantadas
originalmente, foram ainda encontradas Lemna sp. (lentilha d’água), Callitriche sp. e
Mentha aquática. Já nas bordas no wetland construído foram encontradas diversas
outras espécies: Urtica dioica (urtiga comum), Galium, Cardamine pratensis (agriãodos-prados), Gunnera tinctoria (ruibarbo chileno), Carex hirta, Juncus inflexus,
Ranunculus acris (botão-de-ouro), Juncus effuses (junco), Epilobium angustifolium
(epilóbio), Potentilla anserina (argentina), Phleum pratense (capim-timóteo), Nasturtium
officinale (agrião) e Salix sp. (salgueiro). A organização destaca a presença da Gunnera
tinctoria (espécie exótica, originalmente da Patagônia) por conta da possibilidade de
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suas folhas atingirem enormes proporções, de forma que sua sombra evita o
estabelecimento de outras espécies ribeirinhas. Assim, eles recomendam o uso de
herbicidas para cessar o crescimento da Gunnera.
Fotografia 8 – Vista do wetland construído finalizado e plantado

Fonte: Collins & McEntee (2009)

Não obstante algumas dificuldades encontradas, a Prefeitura de Dublin
considerou o projeto um sucesso e pretende criar novos wetlands construídos. Além de
atingir o objetivo principal de reduzir a poluição que chegava ao rio Tolka, conseguiu-se
atrair famílias ao parque e evitar vandalismos ao local. O sistema requer pouca
manutenção, teve um preço baixo (cerca de € 30.000) e além de ter estimativa de vida
de 20 anos, quando deverá ser realizada uma limpeza do lodo.

3.2.5 Oaklands Park Wetlands

A administração regional de Marion, localizada na cidade Adelaide, ao sul da
Austrália, há anos tem estudado e concebido um projeto de tratamento de água de
chuva para uso na agricultura. O projeto envolve o tratamento de parte do efluente do
rio Sturt por meio de um sistema wetland construído e sua estocagem em um aquífero
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profundo durante a época de inverno para ser posteriormente aproveitado, durante o
verão, como reservação destinada a servir os territórios de 30 conselhos de
administração regionais

5

(AUSTRALIAN CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT,

2011).
Segundo City of Marion (2011a), o sistema seria capaz de fornecer até 172
milhões de litros por ano. Desde 2005 e 2006, por conta de restrições de uso de água,
essas reservas não têm sido irrigadas. Além das reservas públicas, a água tratada e
estocada também será utilizada em parques e instalações esportivas. Estuda-se a
possibilidade de também fornecer a água tratada para terceiros.
O local, o Oaklands Park, atualmente é utilizado como área recreacional, centro
de treinamento de condutores e parque linear do rio Sturt, o qual teve seu curso
significantemente alterado ao longo dos anos para reduzir os alagamentos na região.
Com o projeto, a área terá, além do sistema de tratamento e injeção de água no
aquífero, um parque com áreas abertas para recreação, trilhas para caminhada e
ciclovias. Para dar base ao projeto, foram realizados diversos estudos como vegetação,
topografia, geologia, pedologia, hidrologia e levantamento de sítios e remanescentes
arqueológicos da cultura aborígine, além de consultas com a população e residentes
locais. Com orçamento de 8,46 milhões de dólares, o projeto é co-financiado pela
administração de Marion, pelo Adelaide and Mount Lofty Ranges Natural Resources
Management Board e pela iniciativa Water for the Future do governo australiano (CITY
OF MARION, 2011b).

5

Tradução escolhida para o termo “council”. Consistem de administrações governamentais

locais, com poderes de criar leis próprias sobre questões específicas do local que abrangem. Na Austrália,
administrações governamentais que possuam um mínimo de 10 a 30 mil habitantes (dependendo do
Estado a que pertencem), ganham status de “city”. Tal fato explica porque Marion, estando inserida na
capital Adelaide, é conhecida como “City of Marion”.
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Figura 9 – Local em que será construído o Oaklands Park Wetlands (destacado em
vermelho)

Fonte: Adaptado de City of Marion (2011b)

Após um período de consulta aos residentes e grupos acionistas, em junho de
2012, foi adotado o plano diretor para o projeto. Segundo City of Marion (2012), foi
decidido que a área de 2,3 hectares teria feições mais urbanas no lado leste, ao passo
que a porção oeste seria mais natural com predominância de grandes árvores, algumas
de herança Kaurna (população aborígene que ocupava a região). O design do wetland
construído segue o conceito pretendido: o lado oeste se funde com o meio ambiente,
respeitando ao máximo as árvores já existentes e proporcionando trilhas de caminhada
informais; o lado leste terá caminhos feitos de concreto e, sua célula final, próxima a
Oaklands Road, possui ângulos retos. Será aproveitado o desnível natural de 1,5 metro
de sul a norte da área para a passagem do efluente a ser tratado.
Os wetlands estão projetados para receber água de chuva do rio canalizado
Sturt por meio de um reservatório abaixo do referido canal. A partir do reservatório, o
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efluente será bombeado até a lagoa inicial a uma vazão máxima de 50 L/s. À montante
da lagoa, um sistema de contenção de sólidos grosseiros será instalado para remover a
maior parte de detritos carregados pela água da chuva, os demais sedimentos grossos
serão retidos na lagoa. A lagoa, que consistirá predominantemente de águas livres com
vegetação nas margens, ainda terá como função regularizar a vazão que adentra a
zona de macrófitas no wetland construído. Para tanto, serão utilizadas duas barragens
de comprimento equivalente que dividirão igualmente o efluente em dois.
A zona de macfrófitas no wetland construído será dividida em dois níveis de
forma a aproveitar a topografia do local e também reduzir a terraplenagem próxima das
árvores existentes. Duas cascatas (ou barragens) foram incorporadas no design, a
primeira na lagoa inicial e a segunda entre as duas células de macrófita.
O wetland (Figura 10) foi projetado para ter um tempo de detenção entre 2 e 3
dias, de forma a proporcionar tratamento suficiente do efluente para a injeção no
aquífero. Por meio de canais profundos conectados entre si, será possível realizar a
drenagem do sistema para sua manutenção. Há grande preocupação quanto à entrada
de espécies de peixes que sejam pragas no sistema, pois, segundo experiências em
outros wetlands da cidade de Adelaide, há o risco que sua presença comprometa o
funcionamento do wetland.
Figura 10 – Imagem conceitual do wetland construído a ser desenvolvido no Oaklands Park

Fonte: Adaptado de City of Marion (2012)
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Após o tratamento, o efluente será coletado em um poço subterrâneo de
bombeamento no extremo norte do sistema. Por meio de um anel de injeção, a água
tratada será direcionada a seis poços injetores para recarga do aquífero, em vazões e
pressões adequadas. Os poços de injeção terão profundidade de 120 metros,
finalizando no aquífero terciário de rocha calcária, e serão separados entre si em
aproximadamente 150 metros (Figura 11). Todos os poços se localizarão no perímetro
do parque de modo a proteger as áreas centrais onde se localiza o wetland e também
para um melhor controle da pressão no aquífero gerada na injeção do efluente tratado.
Figura 11 – Wetland construído e principais canalizações para abastecimento e
recuperação do aquífero

Fonte: Adaptado de City of Marion (2012)
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Bombas de extração em cada poço permitirão que a água injetada seja
recuperada e transferida (por meio de um anel de extração) para um tanque de
armazenamento localizado a noroeste do parque, esse por sua vez terá ligação a uma
estação de bombeamento distribuidora (Figura 12). A estação de distribuição fornecerá
água por uma rede canalizada para determinadas reservas de conselhos. O sistema de
bombeamento e distribuição será configurado para ter saídas em duas pressões: uma
pressão menor para abastecer reservas a jusante (norte) e uma pressão maior para
abastecer aquelas a montante (sul).
Figura 12 – Diagrama da infraestrutura do tratamento, injeção e distribuição de efluente no
Oaklands Park Wetland

Fonte: Adaptado de City of Marion (2011b)

Com o plano e conceitos estabelecidos, a previsão para o início da construção
do wetland construído é dezembro de 2012. A infraestrutura deve ser finalizada em
junho de 2013 e, até o final de 2015, o wetland deverá estar estabilizado e em
funcionamento (CITY OF MARION, 2011b). As datas são justificadas, pois, de acordo
com City of Marion (2011a), são necessários 24 meses para que as plantas funcionais
do wetland se estabilizem e, dessa forma, o efluente tratado esteja com a qualidade
requerida para recarga no aquífero e posterior utilização.
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3.2.6 The flower and the butterfly

A turística ilha montanhosa Phi Phi, localizada na costa sudoeste da Tailândia,
foi um dos diversos locais atingidos pelo tsunami de 2004. O local teve diversos prédios
e infraestrutura destruídos pelo evento, gerando inúmeros problemas com distribuição
de água e tratamento de esgoto (GERRARD, 2010). O Governo Dinamarquês enviou
uma ajuda financeira ao Governo Tailandês, em janeiro de 2005, para que o sistema de
saneamento fosse recuperado (BRIX et al, 2011).
O esforço de projetar um sistema em uma ilha afastada, com pouca terra pública
disponível, escassez de mão de obra adequada e falta de capacidade econômica para
operar e dar manutenção ao sistema, fez com que a comunidade se unisse para um
bem comum. Além do poder público, o processo reuniu líderes de comunidades e de
negócios, realizou audiências públicas e um plebiscito para a escolha do tipo de
sistema e seu design. A prioridade era utilizar um sistema de tratamento de baixo custo
e sustentável, com capacidade mínima de receber 400 m³ diários e tratar 100 mg/L de
demanda biológica de oxigênio (DBO) e 10 mg/L de nitrogênio de Kjedahl total (NKT).
Desse modo, a opção foi pela construção de um sistema wetland construído de
fluxo vertical por seu menor custo de operação e exigência de área (BRIX et al, 2011).
A única área pública disponível para a construção era uma área de 6.000 m², adjacente
a uma das principais rotas de tráfego. Tal fato tornaria o sistema visível aos turistas,
exigindo que o local tivesse feições aprazíveis e não gerasse odores desagradáveis
(BRIX; KOOTTATEP & LAUGESEN, 2007).
O design do sistema escolhido lembra uma borboleta sentada sobre uma flor ao
ser olhada de cima. Logo, o wetland construído ficou conhecido como “The flower and
the butterfly” que significa “A flor e a borboleta”. O desenho é uma referência à
borboleta carregar o pólen da flor, simbolizando uma nova vida que se inicia após a
tragédia ocorrida com a passagem do tsunami. Também foram utilizadas flores
ornamentais na composição do sistema como Canna, Heliconia e Papyrus (BRIX et al,
2011).
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Fotografia 9 – Vista do wetland construído “The flower and the butterfly”

Fonte: Brix et al (2011)

De acordo com Brix, Koottatep & Laugensen (2007), as águas servidas são
bombeadas em uma estação subterrânea que realiza também o tratamento primário:
remoção de sólidos grosseiros, caixa de areia e gordura. A estação ainda conta com
um sistema de redução de odores composto de carvão e cavacos de madeira. Para
reduzir os custos, essa estação é alimentada por energia solar.
O efluente é elevado por três sifões e chega às primeiras células, no centro da
flor. É nessa primeira etapa, nos wetlands construídos de fluxo vertical, que ocorre a
maior parte do tratamento e remoção de nutrientes. Após o primeiro tratamento, o
efluente é direcionado às células de fluxo horizontal sub superficial, posteriormente,
passa por células de fluxo horizontal superficial (as asas da borboleta) e o tratamento
finaliza em lagoas de polimento (Figura 13). Por fim, o efluente tratado é direcionado
para tanques de armazenamento subterrâneos de onde é utilizado como fonte
secundária de água, principalmente para irrigação, visto que água doce é um recurso
escasso na ilha (BRIX et al, 2011).
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Figura 13 – Fluxo de tratamento no wetland construído da Ilha Phi Phi, Tailândia

Fonte: Adaptado de Brix; Koottatep & Laugensen (2007)

Análises mensais realizadas entre dezembro de 2006 e dezembro de 2008,
apontavam que o tratamento tem reduzido significantemente as concentrações de
sólidos em suspensão, DBO, óleos e graxas (Tabela 6).
Tabela 6 – Concentrações médias do tratamento do wetland construído The flower and
the butterfly
Entrada
Saída
Sólidos em suspensão (mg/L)
160
76
DBO (mg/L)
297
25
NKT (mg/L)
54
33
NO3-N (mg/L)
0,2
0,1
Fósforo total (mg/L)
8,4
4,5
Óleo e graxa (mg/L)
111
11
Coliformes fecais (UFC/100mL)
3,9 x 106
0,3 x 106
Fonte: Adaptado de Brix et al. (2011)

Apesar de todo planejamento e design inovador do wetland construído, diversos
problemas apareceram, a maior parte oriunda da falta de uma administração efetiva e
da compreensão dos moradores locais. A área não tem recebido manejo adequado, o
que gerou problemas na administração das plantas e do lixo do local. Também houve
incidência de furtos de materiais de construção, inclusive tijolos e cascalho das células
de fluxo horizontal sub superficial. Com isso, a eficiência do sistema foi gradativamente
reduzida e relatórios de 2010 apontam queixas de mau cheiro (GERRARD, 2010).
A despeito dos problemas encontrados, o sistema serve de exemplo da
importância da participação da comunidade e também da necessidade de uma
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administração dedicada e com responsabilidades fixas, mesmo após a finalização do
projeto.

3.2.7 Estudo piloto de tratamento de rio chinês

Com a rápida urbanização e industrialização ocorrida na China nas últimas
décadas, a infraestrutura do país não pôde acompanhar o crescimento, e, não raro,
efluentes domésticos e industriais são lançados direta ou indiretamente em córregos e
rios. Dados estatísticos apontam que 39% dos rios chineses estão poluídos, sem
possibilidade de uso como água potável (MEP, 2011 apud WANG et al., 2012). Além
disso, durante época de secas na região noroeste da China, é comum que a maior
parte do volume dos rios e córregos seja representada por lançamento de efluentes
tratados e não tratados.
Um estudo realizado por Wang et al (2012), comparou diferentes concepções de
wetlands construídos e sistemas híbridos em escala piloto a fim de verificar sua
eficiência no tratamento de rios com alta carga de poluentes. O corpo d’água objeto do
estudo é um córrego, cuja extensão total é de 22,3 quilômetros e a área de bacia é de
135 km², localizado no subúrbio oeste de uma grande cidade no noroeste da China.
Entre novembro de 2010 e outubro de 2011, foram estudados cinco sistemas
pilotos construídos na planície de inundação próxima à confluência do córrego com o
rio principal. Uma bomba com gradeamento foi instalada no córrego a fim de bombear o
efluente até um tanque elevado de 100 m³ cujo nível de água era controlado por meio
de uma barragem. A partir do tanque, por meio de gravidade e válvulas para controle da
vazão, o efluente era dividido entre os cinco sistemas. Após o tratamento, o efluente
passava por um tanque de 300 m³ e, posteriormente, era lançado no corpo receptor em
um ponto a jusante do córrego.
Os sistemas utilizados encontram-se descritos na Tabela 7.
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Tabela 7 – Especificações dos sistemas pilotos
Comprimento-LarguraVazão
Altura (m)
Sistema
Configuração
média
(m³/d)
Célula
Tamanho
A

FV + FHSS

50

B

FV + FHS

75

C

FV + FHSS +
FHS

60

D

FHSS + FHS

75

E

FHS + FHS

90

FV
FHSS
FV
FHS
FV
FHSS
FHS
FHSS
FHS
FHS
FHS

17-20-0,8
17-20-0,8
17-20-0,8
40-20-0,6
17-20-0,8
17-20-0,8
40-20-0,6
17-20-0,8
69-20-0,6
45-20-0,6
45-20-0,6

Tempo de
detenção
hidráulica

Taxa de
aplicação
superficial
média (m³/m².d)

3,74

0,074

2,9

0,066

5,18

0,041

4,1

0,044

3,1

0,050

Total
350
3,72
0,051
(FV = Fluxo vertical; FHS = Fluxo horizontal superficial; FHSS = Fluxo horizontal subsuperficial)
Fonte: Adaptado de WANG et al., 2012

Como substrato, foram utilizados areia, escória e cascalho. As células de fluxo
vertical e fluxo horizontal subsuperficial possuíam 60 cm de substrato com índice de
vazios inicial de cerca de 50%, e o nível de água era controlado para manter-se a 55
cm. Já as células de fluxo horizontal superficial receberam 35 cm de substrato de menor
granulometria, com índice de vazios inicial de cerca de 30%, e a superfície d’água foi
controlada para manter-se a 40 cm de altura, ou seja, cinco centímetros acima do
substrato. Foram plantadas duas espécies locais: Phragmites australis e Typha
orientalis. A Figura 14 mostra parte das células construídas para o estudo.
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Figura 14 – Vista da planície de inundação e os sistemas wetlands construídos pilotos

Fonte: Adaptado de WANG et al., 2012

As concentrações médias anuais no ponto de entrada do sistema eram 280 mg/L
de sólidos em suspensão totais (SST), 325,4 mg/L de demanda química de oxigênio
(DQO), 104,7 mg/L de demanda bioquímica de oxiênio (DBO), 29,9 mg/L de nitrogênio
amoniacal (NH-N), 39,6 mg/L de nitrogênio total (NT) e 3,9 mg/L de fósforo total (PT).
Durante o período de estudo, foram retiradas amostras semanais do ponto de entrada e
saída do sistema (tanque do efluente), assim como de cada modelo estudado. Os
resultados das análises estão indicados na Tabela 8.
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Tabela 8 – Remoção geral de poluentes dos cinco sistemas pilotos durante um ano de estudo
Concentração
Remoção (%)
no ponto de
Parâmetro
entrada
A
B
C
D
E
(mg/L)
SST
359,4 ± 77,7
91,4 ± 4,8
88,6 ± 6,2
88,6 ± 6,0
92,6 ± 3,5
89,9 ± 6,7
DQO
333,3 ± 34,6
74,1 ± 4,1
71,1 ± 4,5
70,2 ± 4,5
72,0 ± 5,9
67,3 ± 6,0
DBO
105,7 ± 13,7
92,8 ± 2,6
92,5 ± 2,8
93,2 ± 3,4
94,7 ± 2,3
91,7 ± 3,1
NH3-N
29,9 ± 2,3
28,5 ± 6,4
47,5 ± 8,1
60,6 ± 8,0
66,5 ± 7,0
69,9 ± 6,7
NT
39,6 ± 2,4
33,6 ± 6,1
47,2 ± 7,3
55,6 ± 7,0
61,9 ± 6,6
62,3 ± 6,7
PT
3,9 ± 0,5
50,6 ± 6,5
66,9 ± 5,5
72,5 ± 5,4
70,6 ± 5,1
70,1 ± 5,2
Fonte: Adaptado de WANG et al., 2012

Segundo WANG et al. (2012), em comparação aos estudos encontrados na
literatura, o experimento apresentou remoção de DBO acima da média, porém a
remoção de DQO foi abaixo. Os autores sugerem como explicação para o fato a
possibilidade de existência de efluentes industriais no córrego, o que aumentaria a
carga de substância orgânicas não biodegradáveis no sistema.
Correlacionando-se os dados presentes na Tabela 7 e Tabela 8, traça-se uma
relação inversamente proporcional entre a taxa de aplicação superficial média e a
remoção de fósforo. O sistema A, com a maior taxa de aplicação superficial (0,074
m³/m².d), apresentou a menor remoção de fósforo total (cerca de 56%), ao passo que o
sistema C, que possuía a menor taxa de aplicação superficial (0,041 m³/m².d) teve
índices de remoção maiores (cerca de 72,5%). Segundo o autor, esse fato indica que a
participação de hidróxidos promovendo a precipitação química poderia ser o fator
principal na remoção de fósforo.
O sistema A, formado por célula de wetland construído de fluxo vertical e fluxo
horizontal sub superficial, foi o que apresentou a menor remoção de nitrogênio. Por ser
o sistema que apresentou a menor taxa de aplicação superficial média, implica-se que
uma menor presença de oxigênio dissolvido tenha restringido o processo de nitrificação.
Comparando com o sistema B, onde foi utilizada uma célula de fluxo superficial no lugar
da célula de fluxo sub superficial do sistema A, a remoção de nitrogênio foi maior no
segundo sistema. O sistema E, formado por duas células de wetland construído de
fluxo superficial, apresentou os melhores índices de remoção de nitrogênio, apesar de
não ter um tempo de retenção hidráulica longo. Por outro lado, a remoção de
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compostos orgânicos foi ligeramente menor no sistema E em comparação aos demais
sistemas.
Conclui-se que um sistema exclusivamente sub superficial traz limitações ao
processo de nitrificação, ao passo que um sistema exclusivamente superficial fornece
boas condições tanto para o processo de nitrificação quanto de desnitrificação. Isso
ocorre por conta da região superficial, em contato com o ar, formar uma zona aeróbia,
enquanto as camadas mais profundas apresentam uma taxa menor de oxigênio
dissolvido, apresentando, assim, uma zona anóxica ou anaeróbia. Os autores
recomendam também a alternativa de usar um sistema híbrido formado por um sistema
superficial seguido de um sistema sub superficial de forma a otimizar a remoção de
nitrogênio, visto que essa combinação geraria condições para nitrificação e
desnitrificação sequenciais.
Os autores ainda destacam a possibilidade de entupimento de sistemas sub
superficiais visto a alta quantidade de sólidos em suspensão presente no córrego. No
entanto, como o sistema A foi aquele que apresentou remoção maior de nitrogênio total
(NT) do que o nitrogênio amoniacal (NH3-N), reforça-se a recomendação de um sistema
híbrido de wetland construído de fluxo superficial seguido de fluxo sub superficial.
Sistemas wetland construído de fluxo superficial são melhores para evitar entupimentos,
além de contribuírem para uma maior remoção de fósforo total.

3.2.8 Projeto de wetland construído em Bauru (SP)

Um projeto teórico de uso de wetland construído para recuperação ambiental,
aliando a preocupação estética na sua construção, foi apresentado pela pesquisadora
Maria Fernanda Nóbrega dos Santos no 46th IFLA World Congress, realizado em Rio
de Janeiro em 2009, com o tema “Alagados construídos e paisagismo: uma nova
proposta para loteamentos”.
O local para a realização do projeto é a adjacência de uma ravina de 20 metros
de largura, 8 metros de profundidade e 500 metros de extensão próxima ao Núcleo
Habitacional Joaquim Guilherme (Figura 15) no município paulista de Bauru, gerada
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pelo escoamento de água superficial do loteamento. Além do problema da degradação
nesse fundo de vale, a região sofre com o despejo de esgoto in natura do loteamento
em área de manancial.
Figura 15 - Vista área do projeto para Bauru

Fonte: Santos (2009)

O projeto tem como objetivo principal construir uma grande “esponja” no local,
capaz de absorver as águas superficiais (esgoto in natura, águas pluviais) e reduzir a
ocorrência de erosões ao mesmo tempo em que fornece um local de lazer para a
população. Dessa maneira, foram projetadas lagoas diferenciadas (Figura 16): 2 lagoas
pluviais para aumentar o tempo de retenção da água e reduzir sua velocidade; e 8
células de tratamento de fluxo horizontal onde macrófitas fariam o tratamento biológico
do esgoto.
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Figura 16 - Planta do projeto para Bauru

Fonte: Santos (2009)

O volume e quantidade de células de tratamento foram calculados com base na
quantidade de moradores a serem beneficiados e no volume de esgoto gerado. Tomouse como base que o consumo médio de água na cidade de Bauru é 200 L/hab.dia,
subtraiu-se 20% desse valor considerado como parte que não compõe o esgoto, mas é
perdido para o meio ambiente como evaporação ou absorção. Como resultado do
cálculo, chegou-se a quantia de 400.000 litros de esgoto diário, que serão divididos em
oito lagoas de tratamento (wetland contruídos) de forma a evitar a construção de lagoas
muito extensas. Para o cálculo das lagoas de tratamento da água pluvial, considerou-se
a vazão de chuva média.
Por último, além do ganho de qualidade ambiental no tratamento do esgoto in
natura e águas pluviais, o projeto destaca um segundo uso do local como área verde de
lazer (Figura 17). Além de a cidade de Bauru ser deficiente em parques desse tipo, a
oportunidade seria aproveitada para estimular a educação ambiental e conscientização.
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Figura 17 - Perspectivas para o projeto para Bauru – saneamento atrelado a
paisagismo e lazer

Fonte: Santos (2009)

3.3 Espécies indicadas para composição de sistemas wetlands construídos no
Estado de São Paulo

Prioritariamente, as plantas utilizadas em um sistema wetland construído devem
apresentar tolerância a áreas permanentemente saturadas ou submersas, e ao fluxo
constante de poluentes do efluente a ser tratado. Várias espécies podem ser utilizadas
simultaneamente em um mesmo sistema. Dependendo das espécies e condições do
meio, entretanto, pode ocorrer a dominância de algumas espécies e o desaparecimento
ou diminuição significativa de outras, até o equilíbrio do sistema ser estabelecido
(ZANELLA, 2008).
A Tabela 9 apresenta uma compilação de espécies de macrófitas de uso comum
em wetlands construídos de todo o mundo. Eemplos de algumas espécies são
apresentados na Fotografia 10.
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Tabela 9 – Principais espécies de macrófitas utilizadas em wetlands construídos
Espécie
Nome Popular
Crescimento
Azolla spp
Flutuante
Carex spp
Emergente
Ceratophyllum demersum
Submersa
Colocasia esculenta
Emergente
Cyperus spp
Emergente
Egeria spp
Submersa
Eichhornia crassipes
Aguapé
Flutuante
Eleocharis spp
Emergente
Elodea spp
Elódea
Submersa
Glyceria spp
Emergente
Hydrilla spp
Submersa
Hydrocotyle umbellata
Flutuante
Juncus spp
Junco
Emergente
Lagorosiphon major
Flutuante
Lemna spp
Lentilha d’água
Flutuante
Myriophyllum aquaticum
Submersa
Nelumbo spp
Lótus
Emergente
Nuphar spp
Fixa de folhas flutuantes
Nymphaea spp
Ninféia, Lírio d’água
Fixa de folhas flutuantes
Phalaris arundinacea
Emergente
Phragmites spp
Caniço
Emergente
Pistia stratiotis
Alface d’água
Flutuante
Potamogeton spp
Submersa
Salvinia molesta
Salvínia
Flutuante
Schoenoplectus spp
Emergente
Scirpus spp
Emergente
Spirodela polyrhiza
Erva de pato
Flutuante
Typha spp
Taboa
Emergente
Wolffia arrhiza
Flutuante
Fonte: adaptado de Zanella (2008)
Fotografia 10 – Exemplos de espécies de macrófitas mais comuns em wetlands construídos

a.Cyperus giganteus

b. Lemna sp.
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c. Pistia stratiotes

d. Nymphaea caerulea

O pesquisador Jan Vymazal realizou um estudo sobre trabalhos publicados nos
últimos dez anos que tratam de sistemas híbridos de wetlands construídos em diversos
países diferentes (VYMAZAL, 2012). Entre os exemplos em que são citadas as
espécies de plantas utilizadas, percebe-se uma forte tendência na utilização de
Phragmites australis e Typha sp., respectivamente 72 e 32% dos casos citados. Outras
espécies mencionadas são: Cyperus alternifolius, Cyperus flabelliformis, Canna indica,
Canna latifolia, Carex sp., Carex acutiformis, Coix lacryma-jobi, Hedychium coronarium,
Iris pseudacorus, Juncus effusus, Lemna sp., Nymphaea tetragona, Oryza sativa,
Phragmites karka, Schoenoplectus triqueter, Scirpus lacustris, Taxodium ascendens,
Vetiveria zizanioides e Zizania aquatica.
Ainda sobre o estudo de Vymazal (2012), dos casos citados anteriormente, há
quinze exemplos de sistemas híbridos que tratavam esgoto, seja diretamente,
tratamento terciário ou ainda em conjunto com outras águas residuárias. A tabela
resume os principais aspectos dos exemplos citados:
Tabela 10 – Exemplos de sistemas wetland construídos para tratamento de esgoto
Configuração
FV-FH

Local
Estônia

FV-FH

Tunísia

Plantas
Phragmites australis

Particularidades
Pré-tratamento
em tanque
séptico com duas
câmaras
Typha sp. nas células Escala piloto
verticais e Phragmites
australis
nas
horizontais

Remoção
DBO7: 91; STT:
78%; NH4-N: 77%;
NT: 63%, PO4-P:
93%; PT: 89 %
-

Continua

66

Configuração
FV-FH

FV-FH

FV-FH
FV-FH
FV-FH

FH-FV

FH-FV

Local
Tunísia

Particularidades
Tempo de
detenção
hidráulica de 2
dias para fluxo
horizontal e de
3,6 dias para
fluxo vertical
Typha sp. nas células Estudo comparou
Tunísia
verticais e Phragmites sistema com e
australis
nas sem plantas
horizontais
China (Lago Phragmites australis
Sistemas em alta
Lugu)
altitude. O
substrato
Cyperus
alternifolius
China
utilizado foi
(Baishiyi)
cascalho de
China (Fairy Cyperus alternifolius
granulomentria
Mountain)
variável entre 3 e
20 mm
Lago com Lemna, Sistema
México
Typha sp. nas células precedido de
horizontais
e lagoa de
Phragmites australis estabilização.
nas verticais
Efluente final era
infiltrado em
aqüífero
Phragmites australis
Itália
Pré-tratamento
por meio de
tanque Imhoff

FH-FV

China

FH-FV

Nepal

Plantas
Typha sp. nas células
verticais e Phragmites
australis
nas
horizontais

Cyperus alternifolius
ou Scirpus lacustris
nas
células
horizontais,
e
Hedychium
coronarium ou Canna
indica nas verticais
Canna
latifólia
e
Phragmites karka nas
horizontais,
Phragmites karka nas
verticais

Estudo comparou
sistema com e
sem plantas

Pré-tratamento
por meio de
gradeamento de
grosseiros, caixa
de areia e reator
anaeróbio com
chicanas

Continuação
Remoção
DQO: 89%; DBO5:
93%; SST: 98%;
TKN: 38%; PT:
72%

-

DQO:
83,6
a
89,5%; SST: 95 a
99%; NH4-N: 71,7
a 84,4%; PT: 68,1
a 84,5%

DQO: 86,9%; SST:
96%; NT: 65%;
NH4-N:
67,4%;
NO3-N: 80,6

DQO:
93,91%;
DBO5: 95%; TKN:
60,38%; NH4-N:
85,33%;
PT:
94,12%. Aumento
de NO3-N de 2.0
mg L-1 para 15.1
mg L-1
-

DQO: 90%; DBO5:
90,1%; TSS:
95,9%; NH4-N:
69,5%; PT: 26%

Continua
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Configuração
FH-FV-FH

Local
Polônia

Plantas
Maior parte (95%)
com
Phragmites
australis e restante
com Typha latifolia e
Carex sp.

Particularidades
Material usado
para filtração foi
areia grosseira
com 40% de
porosidade

FH-FV-FHFHS

Itália

Phragmites australis

FH-FHS-FH

China

FV-FHS-FV

China
(Hanghzou)

Taxodium ascendens,
Schoenoplectus
triqueter e Zizania
aquatic nas células
horizontais,
Nymphaea tetragona
e Typha angustifólia
nas células de fluxo
superficial
Vetiver
zizanioides
nas células de fluxo
vertical, Coix lacryma
jobi na célula de fluxo
horizontal superficial

Pré-tratamento
por meio de
gradeamento e
tanque Imhoff
O efluente era
despejado da
célula superior à
posterior de uma
certa altura,
criando dessa
forma uma
cascata
Tratamento
terciário de
esgoto.
Substratos
utilizados: areia
grosseira, escória
de aciária e turfa

Conclusão
Remoção
COD:
90,91%;
97,93%,
DBO5:
SST:
93,61%;
NH4-N: 87,82%;
NT: 82,59%
-

DQO: 85%; TSS:
89%; NH4-N: 81 a
83%

NO3-N: 99%; NH4N: 98%; NT: 92%

Fonte: adaptado de Vymazal (2012)

Sabe-se que os sistemas wetland construído podem ser projetados para valorizar
esteticamente o meio em que estão inseridos com a seleção de espécies ornamentais
para sua composição. “O simples fato de poder visualizar uma paisagem interfere no
bem-estar, proporcionando sensação mais agradável.” (MONTEIRO & ALUCCI, 2007
apud DOBBERT, 2010). A hipótese de biofilia proposta pelo biólogo Edward Osborne
Wilson diz que os seres humanos buscam inconscientemente uma ligação com a
natureza, e que estar no meio dela lhe traz felicidade. Não é de se admirar, portanto,
que há atualmente uma nova modalidade no paisagismo de utilização de espaços
providos de vegetação com finalidade terapêutica (DOBBERT, 2010).
Considerando que a presente dissertação visa propor um sistema de wetland
construído em um parque inserido no Estado de São Paulo, e levando em conta a
priorização de uso de espécies nativas locais na composição da vegetação desse
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sistema, foi criada uma lista de espécies ornamentais (Tabela 11). A lista foi elaborada
com base no cruzamento do guia de campo elaborado pelos pesquisadores Maria do
Carmo E. Amaral e Volker Bittrich 6 com as informações contidas no livro “Plantas
Ornamentais no Brasil” de Harri Lorenzi e Hermes Moreira de Souza. Tendo em vista
que “beleza” é um conceito relativo, adverte-se que a lista não pode ser considerada
definitiva.
Tabela 11 – Espécies ornamentais indicadas para wetlands construídos no Estado de São
Paulo
Espécie
Nome popular
Características
Allamanda cathartica
Alamanda-amarela
Trepadeira
Begonia cucullata
Azedinha-do-brejo
Herbácea
Canna glauca
Caeté-imbiri
Herbácea
Cestrum corymbosum
Coerana-amarela
Arbusto lenhoso
Cleome hassleriana
Mussambê
Arbusto espinhento
Culphea melvilla
Flor-de-santo-antonio
Herbácea perene
Cyperus giganteus
Papiro
Herbácea perene
Eichhornia crassipes
Aguapé
Herbácea aquática flutuante
Hedychium coronarium
Lírio-do-brejo
Herbácea rizomatosa
Heliconia psittacorum
Helicônia-papagaio
Arbusto rizomatoso
Impatiens balsamina
Beijo-de-frade
Herbácea anual
Limnocharis flava
Mureré
Herbácea rizomatosa
Nymphaea caerulea
Ninféia-azul
Herbácea tuberosa, aquática
emersa
Pistia stratiotes
Alface-d’água
Herbácea aquática flutuante
Pontederia cordatta
Mururé
Herbácea aquática
Senecio icoglossus
Margaridinha-do-brejo
Herbácea perene
Solidago chilensis
Arnica
Herbácea perene rizomatosa
Tibouchina stenocarpa
Quaresmeirinha
Arbusto de textura herbácea
Zantedeschia aethiopica
Copo-de-leite
Herbácea robusta
Fonte: Lorenzi & Souza (2001) e Plantas Aquáticas e Palustres no Estado de São Paulo (2004)

Em entrevista às consultorias Ituba Naiá e Clímax Ambiental, duas consultorias
brasileiras que realizam projetos de wetlands construídos no Estado de São Paulo e
demais localizações no Brasil, foram apontadas as seguintes espécies de macrófitas
como de uso comum nos sistemas que desenvolvem:

6

http://www2.ib.unicamp.br/profs/volker/plant-aq/index.html
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Tabela 12 – Exemplos de plantas utilizadas em wetlands construídos por consultorias
ambientais brasileiras
Espécie
Nome popular
Características
Crescimento
Achyrocline satureioides
Macela
Arbusto perene
Emergente
Acorus calamus
Açoro
Herbácea perene
Emergente
Acorus calamus variegatus
Acorus variegado
Emergente
Ageratum conyzoides
Erva de São João
Herbácea perene
Emergente
Trepadeira semiAllamanda cathartica
Alamanda-amarela
Emergente
lenhosa e lactescente
Alocasia cucullata
Inhame-chinês
Herbácea perene
Emergente
Orelha-de-elefanteAlocasia macrorrhizos
Herbácea perene
Emergente
gigante
Alternanthera philoxeroides
Erva Jacaré
Herbácea perene
Emergente
Ambrosia polystachya
Carvorana
Subarbusto
Emergente
Andropogon bicornis
Rabo de Burro
Gramínea perene
Emergente
Arctium minus
Carrapicho
Herbácea bienal
Emergente
Aster squamatus
Mio Mio
Herbácea
Emergente
Baccharis dracunculifolia
Vassoura
Arbustiva perene
Emergente
Baccharis trimera
Carqueja
Arbusto perene
Emergente
Baccharis usterii
Baccharis
Arbusto
Emergente
Bacopa sp
Bacopa
Herbácea
Emergente
Begonia cucullata
Azedinha-do-brejo
Herbácea perene
Emergente
Trepadeira, herbácea
Begonia fischeri
Begônia
Emergente
perene
Samambaiaçu-doSubarbusto ou
Blechnum brasiliensie
Emergente
brejo
arbusto semi-lenhoso
Cabomba caroliniana
Cabomba
Herbácea perene
Submersa
Cabomba furcata
Cabomba
Herbácea perene
Submersa
Caladium x hortulanum
Tinhorão
Herbácea perene
Emergente
Canna denudata
Beri
Herbácea rizomatosa
Emergente
Canna glauca
Caeté-imbiri
Herbácea perene
Emergente
Canna limbata
Beri-silvestre
Herbácea rizomatosa
Emergente
Herbácea rizomatosa
Canna x generalis
Cana-índica
Emergente
e perene
Cassia leptocarpa
Maria Preta
Arbusto
Emergente
Subarbusto,
Catharanthus roseus
Maria-sem-vergonha
Emergente
herbácea perene
Colocasia esculenta
Inhame / Taioba
Herbácea perene
Emergente
Colocasia esculenta var
Inhame-imperial
Herbácea perene
Emergente
illustris
Colocasia esculenta var.
Inhame-preto
Herbácea perene
Emergente
aquatilis
Colocasia gigantea
Inhame-gigante
Herbácea perene
Emergente
Herbácea arbustiva e
Costus spicatus
Cóstus, Cana-do-brejo
Emergente
perene
Caatinga, CanaCostus spiralis
Herbácea rizomatosa
Emergente
branca
Continua
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Espécie
Crinum americanum
Crinum x powellii

Nome popular
Crino
Crino

Crotalaria incana

Cascavel

Cyperus ferox
Cyperus flavus

Açafrão-daconchinchina
Grama Seda
Sombrinha-chinesa /
Planta Umbela
Papiro
Papiro

Cyperus giganteus

Papiro

Cyperus haspan

Cyperus isocladus
Cyperus laetus
Cyperus lanceolatus
Cyperus luzulae
Cyperus papyrus
Cyperus reflexus
Cyperus sesquiflorus
Cyperus surinamensis

Papiro
Sombrinha-chinesa /
Planta Umbela
Papiro anão
Papiro
Papiro lança
Papiro
Papiro
Papiro
Capim Santo
Papiro

Desmodium barbatum

Carrapicho de Boi

Dicksonia sellowiana
Echinodorus cordifolius
Echinodorus macrophyllus

Xaxim

Curcuma alismatifolia
Cynodon dactylon
Cyperus alternifolius

Cyperus involucratus

Echinodorus paniculatus
Echinodorus sp
Eichornia azurrea
Eichornia crassipes
Eichornia paniculata
Eleocharis elegans
Equisetum giganteum
Equisetum hyemale
Erigeron bonariensis
Erythrina crista-galli
Erythrina speciosa
Euphorbia heterophylla
Euphorbia pilulifera
Euryale ferox
Graziela intermedia

Chapéu - de – couro
Chapéu - de - couro folha – fina
Chapéu - de – couro
Mureré
Aguapé, camalote
Mureré, Rainha-doslagos
Junco Manso
Cavalinha-gigante
Cavalinha
Rabo de Foguete
Mulungu / Corticeira
Eritrina candelabro
Amendoim Bravo
Erva Andorinha
Euriale
Graziela

Características
Herbácea perene
Herbácea
Herbácea arbustiva e
perene

Continuação
Crescimento
Emergente
Emergente
Emergente

Herbácea

Emergente

Gramínea perene

Emergente

Herbácea rizomatosa

Emergente

Herbácea perene
Herbácea perene
Herbácea rizomatosa
e perene
Herbácea perene
Herbácea rizomatosa
e perene
Herbácea perene
Herbácea perene
Herbácea perene
Herbácea
Gramínea perene
Herbácea perene
Herbácea perene
Herbácea perene
Herbácea arbustiva e
perene
Arbusto semi-lenhoso
Herbácea perene
Herbácea perene

Emergente
Emergente

Emergente
Emergente
Emergente

Herbácea perene

Submersa

Herbácea
Herbácea perene
Herbácea perene

Submersa
Flutuante
Flutuante

Herbácea perene

Flutuante

Gramínea perene
Herbácea
Herbácea perene
Herbácea anual
Lenhosa arbórea
Lenhosa arbórea
Herbácea
Herbácea anual
Herbácea
Subarbusto

Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente

Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Flutuante
Emergente
Continua
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Espécie
Gunnera manicata
Hedychium chrysoleucum

Nome popular
Gunera
Lírio-amarelo

Hedychium coronarium

Lírio-do-brejo

Hedychium gardnerianum

Gengibre-de-kahli

Heliconia psittacorum

Helicônia-papagaio

Heteranthera reniformis

Agrião do Brejo

Características
Herbácea perene
Herbácea rizomatosa
Herbácea rizomatosa
e perene
Herbácea
Arbusto rizomatoso e
perene
Herbácea perene

Hydrocleys nymphoides

Ninfóide

Herbácea perene

Hydrocotyle umbellata
Hymenachne sp
Imperata brasiliensis
Indigofera campestris

Erva Capitão
Capim de Capivara
Sapé
Anil-de-gramado

Indigofera hirsuta

Anileira

Ipomoea nil

Corda de Viola

Iris pseudacorus
Juncus densiflorus
Juncus effusus
Juncus microcephalus

Íris-amarelo
Junquinho
Junco
Junquinho
Lentilha d'água /
Lemna

Herbácea perene
Gramínea
Gramínea perene
Herbácea perene
Herbácea ou
subarbusto, anual
Herbácea ou
trepadeira, anual
Herbácea perene
Perene
Gramínea perene
Herbácea perene

Lemna minor

Ludwigia palustris

Ludwigia

Herbácea perene

Ludwigia sedoides

Ludwigia

Herbácea perene

Ludwigia sericea

Cruz de Malta
Trevo da Fortuna /
Trevo das Águas

Arbustiva perene

Mirabilis jalapa

Maravilha

Montrichardia linifera

Aninga-açu

Nelumbo nucifera

Pinheirinho d'água /
Rabo-de-Raposa
Lótus, Lótus-da-Índia

Nymphaea alba

Ninféia-branca

Myriophyllum aquaticum

Emergente
Emergente
Fixa de folhas
flutuantes
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente

Flutuante
Emergente
Submersa
Submersa ou
emergente
Fixa de folhas
flutuantes
Emergente
Fixa de folhas
flutuantes

Herbácea perene
Herbácea perene
Herbácea

Dormideira

Emergente

Flutuante

Mureré
Ludwigia

Mimosa pudica

Emergente

Herbácea perene

Limnobium spongia
Limnocharis flava
Ludwigia mullertii

Marsilea quadrifolia

Continuação
Crescimento
Emergente
Emergente

Herbácea perene
Herbácea, perene ou
anual
Herbácea
Arbusto de textura
semi-herbácea
rizomatosa

Emergente
Emergente
Emergente

Herbácea perene

Submersa

Herbácea perene
Herbácea tuberora e
perene

Emergente
Fixa de folhas
flutuantes
Continua
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Espécie

Nome popular

Nymphaea caerulea

Ninféia-azul

Nymphaea King

Ninfeia Roxa

Herbácea tuberosa

Nymphaea marliacea rosea

Ninfeia Rosa

Herbácea tuberosa

Nymphaea mexicana

Ninféia amarela

Herbácea perene

Nymphaea micrantha

Ninfeia

Herbácea perene

Nymphaea Quen of Siam

Ninfeia

Herbácea

Nymphaea rubra

Ninféia-vermelha

Herbácea tuberosa

Nymphaea rubra – rosa

Ninféia Rosa e Branca

Herbácea

Nymphaea z. Green Tiger

Ninfeia

Herbácea

Nymphoides cristata

Ninfóide

Herbácea perene

Nymphoides indica

Ninfóide

Herbácea perene

Oryza sativa L.

Arroz vermelho

Pandanus baptisti

Pandano-amarelo

Pandanus racemosus

Panicum aquaticum
Panicum sabulicola

Pandano-rasteiro
Pandano / Pinha de
Madagascar
Panicum
Capim Espiga

Gramínea anual
Arbusto de textura
semi-herbácea
Arbusto baixo

Philodendron bipinnatifidum

Banana-de-imbê

Philodendron brasiliense
Pistia stratiotes
Polygonum aquatica

Filodendro
Alface-d’água

Pandanus utilis

Pontederia cordata
Pontederia cordata "Alba"

Mururé, Orelha-deveado
Pontederia branca /
Orelha de Veado

Pontederia parviflora
Pothomorphe umbellata

Pariparoba

Praxelis sanctopaulensis
Pterocaulon lanatum
Ranunculus papulentus
Saccharum asperum

Praxelis
Branqueja
Saccharum

Características
Herbácea, perene,
tuberosa

Continuação
Crescimento
Fixa de folhas
flutuantes
Fixa de folhas
flutuantes
Fixa de folhas
flutuantes
Fixa de folhas
flutuantes
Fixa de folhas
flutuantes
Fixa de folhas
flutuantes
Fixa de folhas
flutuantes
Fixa de folhas
flutuantes
Fixa de folhas
flutuantes
Fixa de folhas
flutuantes
Fixa de folhas
flutuantes
Emergente
Emergente
Emergente

Árvore

Emergente

Gramínea
Gramínea
Hemipífetea, arbusto
de textura semilenhosa
Herbácea rizomatosa
Herbácea aquática
Herbácea

Emergente
Emergente

Emergente
Flutuante
Emergente

Herbácea perene

Emergente

Herbácea perene

Emergente

Herbácea perene
Arbusto de textura
semi-herbácea
Herbácea
Subarbusto
Herbácea perene
Herbácea perene

Emergente

Emergente

Emergente
Emergente
Emergente
Submersa
Emergente
Continua
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Espécie
Saccharum asperum

Sagittaria montevidensis
Sagittaria sagittifolia

Nome popular
Saccharum
Batata - de - pato /
Sagitária
Sagitária
Sagitária

Salvinia natans

Salvínea / Taturana

Schizocentron elegans

Quaresmeira-rasteira

Senecio brasiliensis

Maria Mole

Senecio erisithalifolius
Setaria flava
Solidago microglossa

Tagetes minuta
Thalia dealbata
Thalia geniculata
Tibouchina grandiflora

Senecio
Setária
Arnica Silvestre
Syngonium mármore,
Syngonium roxo,
Syngonium pintado
Rabo de Rojão
Thalia / Siriema
Thalia / Siriema
Orelha de Onça

Trapa natans

Avenca d'água

Typha angustifolia
Typha latifolia
Typha spp
Typhonodorum lindleyanum
Urospatha sagittifolia
Vernonia beyrichii
Vernonia brasiliana

Taboa
Taboa
Taboa
Banana d'água
Urospatha
Vernonia
Vernonia

Sagittaria latifolia

Syngonium sp

Características
Herbácea perene

Conclusão
Crescimento
Emergente

Herbácea perene

Emergente

Herbácea perene
Herbácea perene
Herbácea, perene ou
anual
Herbácea perene
Herbácea ou
subarbusto, perene
Herbácea
Gramínea perene
Herbácea perene

Emergente
Emergente
Flutuante
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente

Trepadeira herbácea

Emergente

Herbácea anual
Herbácea perene
Herbácea perene
Arbusto perene

Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Fixa de folhas
flutuantes
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente
Emergente

Herbácea perene

Herbácea perene
Herbácea perene
Herbácea
Arbustiva perene
Herbácea perene
Subarbusto a arbusto
Arbusto perene
Arbusto a pequena
Vernonia polyanthes
Assa – peixe
Emergente
árvore
Herbácea rizomatosa Fixa de folhas
Victoria amazonica
Vitória-régia
e perene
flutuantes
Wedelia paludosa
Mal-me-quer, vedélia
Herbácea perene
Emergente
Xanthosoma robustum
Taioba
Herbácea perene
Emergente
Zantedeschia aethiopica
Copo-de-leite
Herbácea perene
Emergente
Fonte: entrevistas com representantes das empresas Clímax Ambiental e Ituba Naiá.
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4

MATERIAS E MÉTODOS

As informações apresentadas a respeito do projeto de impantação do Parque
Tizo, que compõem o presente capítulo, foram obtidas por meio do “Plano Diretor e
Diretrizes de Projeto para o Parque Tizo”, cuja terceira edição foi publicada em 2012.

4.1 Localização e descrição da área de estudo

O Parque Urbano de Conservação Ambiental e Lazer Fazenda Tizo é uma
Unidade de Conservação criada em 2006, por meio do Decreto Estadual 50.597.
Localiza-se nos municípios de São Paulo, Osasco e Cotia, junto às rodovias Raposo
Tavares e Rodoanel Governador Mário Covas, em uma área de cerca de 1,3 milhão de
metros quadrados (Figura 18). O local apresenta encostas cobertas por Mata Atlântica
preservada onde podem ser encontradas nascentes e cursos d’água que integram a
microbacia do córrego Itaim (SÃO PAULO, 2012).
Segundo o artigo 2º do referido Decreto, o parque possui como finalidades:
I - proteção dos remanescentes de Mata Atlântica, admitindo o
manejo da vegetação com o objetivo de assegurar a manutenção
dos processos ecológicos;
II - realização de pesquisa científica e capacitação técnica visando
orientar a proteção de remanescentes de vegetação nativa em
áreas urbanas e peri-urbanas e a formação de corredores
regionais de biodiversidade;
III - realização de atividades de educação ambiental visando
difundir conceitos e estimular a adoção de práticas para a
conservação ambiental, o uso sustentável de recursos naturais, a
minimização e adequação da destinação de resíduos e efluentes;
IV - uso público para atividades culturais e educacionais,
recreação e lazer, condicionado à observância do inciso I deste
artigo. (SÃO PAULO, 2012, p. 2)
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Figura 18 – Localização do Parque Tizo e seu limite entre os municípios

Fonte: São Paulo (2012)

4.1.1 História da região e do parque

Iniciando na década de 1950, com a expansão industrial e urbana da Região
Metropolitana da Grande São Paulo, a área recebeu fornos de olaria. Devido à
escavação de materiais para abastecimento desses fornos, foi formada uma lagoa na
região, a qual serviu para dessedentação de gado e também para lazer. Mesmo após o
fim da exploração das olarias, as famílias continuaram morando na região (COSTA,
2006 apud SÃO PAULO, 2012).
A partir de 1980, ocorreu um maior adensamento de ocupações na área, tanto
invasões como ocupações organizadas. Concomitantemente à pressão do crescimento
urbano, a área também sofreu pela presença de aterros, legais e ilegais, que
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avançaram sobre os remanescentes de Mata Atlântica e ameaçaram as nascentes e
ribeirões. No começo dos anos 1990, as lagoas próximas ao atual trecho do Rodoanel
foram as primeiras a receberem resíduos. Em 2001, a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional Urbano (CDHU) adquiriu terrenos na região com vistas à implantação de
um terminal de abastecimento para substituir os atuais da Vila Leopoldina e região
central de São Paulo. Esses terrenos adquiridos receberam a denominação de
Terrenos Institucionais da Zona Oeste, cuja abreviação, TIZO, deu origem ao nome do
parque.
Entretanto, em 2002, a área da Fazenda Tizo foi invadida por cerca de 2.000
famílias, fato que deflagrou uma mobilização da comunidade vizinha. Ainda no mesmo
ano, a reintegração da posse foi concedida pela justiça e efetivada pela CDHU. Embora
o pedido de licenciamento para a atividade do Centro Integrado de Abastecimento de
São Paulo (CIASP) tenha sido protocolado, não foram atendidas as solicitações de
estudo de impacto ambiental, de modo que o pedido foi arquivado em dezembro de
2003. Enquanto isso, a comunidade vizinha organizava abaixo-assinados e realizava
atos públicos em prol da preservação do remanescente na Floresta Tizo. Esse
movimento popular ganhou forças e culminou em uma proposta de Ação Civil Pública
ainda em 2003, a qual gerou uma sentença determinando a adoção de medidas para a
preservação da vegetação e dos mananciais, além da recuperação das áreas
degradadas e impedimentos do parcelamento de terras. Após três reuniões e uma
audiência pública, realizadas ao longo dos anos 2005 e 2006, o poder público assumiu
o compromisso de criar o Parque Tizo, o que ocorreu por meio do Decreto Estadual
50.597 de 2006.

4.1.2 O Plano Diretor do Parque Tizo

O Plano Diretor do parque foi elaborado por profissionais do Departamento de
Projetos da Paisagem, por técnicos e pesquisadores de instituições diversas da
Secretaria do Estado do Meio Ambiente e de representantes dos municípios de Osasco,
Taboão da Serra, Cotia e São Paulo. A participação da sociedade em sua elaboração
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se deu por meio de consultas públicas, reuniões, vistorias conjuntas e encaminhamento
de sugestões. O Plano Diretor e as Diretrizes do Projeto buscaram compatibilizar a
preservação dos remanescentes florestais do Parque Tizo com os usos pretendidos,
sua infraestrutura e o uso da área em projetos de educação ambiental.
Os planos para o parque incluem espaços de estar e recreação nos locais
desprovidos de vegetação nativa, como o Centro de Educação Ambiental, a
administração do parque, a lanchonete, as áreas do piquenique, o parque infantil e o
Borboletário. Integrados aos remanescentes de Mata Atlântica, encontram-se projetos
de trilhas ecológicas e um deck de observação próximo à portaria leste, a ser
construído a 50 centímetros do nível do brejo e curso d’água. Por fim, pretende-se
instalar e operar um viveiro de mudas na porção oeste do parque, próximo ao Rodoanel.
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Figura 19 – Plano geral do Parque Tizo previsto pelo Plano Diretor

Fonte: São Paulo (2012)
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4.1.3 Corpos d’água do Parque Tizo

A área do Parque Tizo se localiza imediatamente ao norte do divisor de águas
das bacias hidrográficas dos córregos Pirajussara com as bacias do córrego Itaim e do
ribeirão Carapicuíba. O divisor de águas das bacias do ribeirão Carapicuíba e do
córrego Itaim traça uma linha norte-sul no parque, dividindo-o em porções leste e oeste
respectivamente (Figura 20). Ambos os córregos Pirajussara e Itaim são afluentes do
Rio Pinheiros, enquanto o ribeirão Carapicuíba é afluente do Rio Tietê.
Figura 20 – Mapa topográfico do Parque Tizo com a localização do divisor de
águas e corpos hídricos

Fonte: São Paulo (2012)
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O trecho inicial do córrego Itaim, a partir da Avenida Engenheiro Heitor Antônio
Eiras Garcia, define o limite leste do parque. O córrego Itaim ainda recebe um afluente
que está inteiramente contido na área do Parque e cujo curso será parcialmente
aproveitado como trilha interna, segundo o Plano Diretor. Pouco a jusante da foz desse
afluente, o córrego Itaim recebe ainda outro afluente, cujo curso delimita o limite norte
do Parque. Segundo o Plano Diretor, o ponto de encontro do Parque será construído
nessa confluência, e a Portaria Leste se localizará pouco mais a jusante em uma
plataforma construída artificialmente sobre um bota fora de materiais de construção
(aterro da Rua Savério Quadro).
Há ainda um córrego que possui parte do seu trecho, cerca de 150 metros, como
limite oeste do parque. Esse córrego deságua em um afluente do ribeirão Carapicuíba,
o qual constitui a divisa entre os municípios Osasco e Cotia mais a jusante. Outros
afluentes do ribeirão Carapicuíba também se encontram na porção oeste do Parque,
após o divisor de águas do córrego Itaim. Por conta da construção do Rodoanel, dois
córregos da área oeste do Parque foram canalizados.
Foram realizadas amostragens e análises das águas contidas na área do parque
pelo órgão estadual de meio ambiente, CETESB, em abril e maio de 2006, em doze
pontos diferentes (Figura 21). As nascentes 2 e 4 tiveram resultados positivos para a
bactéria Escherichia coli, uma indicadora de contaminação fecal ou de esgoto
doméstico. Ainda, segundo SÃO PAULO (2012), em todas as amostras “foram
observadas concentrações elevadas de bactérias heterotróficas, superiores ao limite de
500 UFC/ml estabelecido pela legislação”, embora não consideradas patogênicas, pode
aumentar o risco de doenças em pessoas com deficiência imunológica.
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Figura 21 – Pontos de coleta de amostras realizada pela CETESB

Fonte: São Paulo (2012)

Amostras do lago 1 e 2, também localizados na área leste do Parque Tizo, na
bacia de drenagem do córrego Itaim, apresentaram concentrações de fósforo total
acima do padrão de classe II da Resolução Conama 357/05 e níveis de oxigênio
dissolvido abaixo da concentração estabelecida. Resultado semelhante teve o lago 5,
localizado na porção oeste do parque. Já o lago 4 apresentou apenas concentrações
elevadas de fósforo total.
A amostra do córrego Itaim indicou elevada contagem de coliformes
termotolerantes, DBO, fósforo total, nitrogênio e condutividade. A partir dessas
informações, o Plano Diretor conclui que o córrego Itaim recebe uma contribuição
significativa de esgoto in natura.
Sabe-se que, no limite sul do parque, junto da Avenida Engenheiro Heitor
Antônio Eiras Garcia, há anos tem se desenvolvido um núcleo urbano de nome Vila
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Nova Esperança. Esse bairro se encontra nas terras mais altas junto ao divisor de água,
ocupando parte da bacia de drenagem do córrego Itaim. Por conta da falta de sistema
de coleta de esgotos e o lançamento de resíduos domésticos na referida bacia de
drenagem, o núcleo tem contribuído para a degradação do solo e dos corpos hídricos
do Parque Tizo.
Ainda que o Plano Diretor preveja que parte do esgoto doméstico a ser gerado
no parque possa ser encaminhado para a rede coletora da Sabesp existente no limite
leste do Parque Tizo, e que haverá pequenas estações de tratamento de esgoto em
diversos pontos do parque tratando a geração local, todo o afastamento e tratamento se
baseia apenas no que será gerado nos pontos de distribuição de água. Assim, não
existe a intenção de que o esgoto doméstico da Vila Nova Esperança que adentra o
parque ou que os corpos hídricos contaminados sejam desviados para tratamento.
Desse modo, entende-se que o Parque Tizo, projetado como parque de lazer e
preservação da Mata Atlântica, estará sujeito à contaminação e poluições externas.
Considerando ainda que haverá proximidade de pessoas com os corpos hídricos, como
observado nas trilhas ecológicas projetadas nas matas ciliares e pelo deck de
observação construído acima do brejo e do lago, há uma perda de qualidade e no
potencial do que o Parque Tizo pode oferecer aos seus visitantes. Além do aspecto
menos aprazível dos corpos hídricos (identificado pelo cheiro, cor e decaimento
populacional de espécies aquáticas), a presença do esgoto in natura incorre em riscos
à saúde.
Portanto, frente a esses fatos, entende-se que a utilização de um sistema
wetland construído capaz de tratar parte desses córregos contaminados dentro do
Parque Tizo traria diversos benefícios ao local. Ao reduzir a quantidade de nutrientes
dos corpos d’água, são diminuídas as possibilidades de eutrofização e proliferação de
algas. Aspectos negativos como cor, odor e risco biológico também poderão ser
controlados. Além disso, um sistema composto por plantas ornamentais poderá não
apenas atrair visitantes pelo ganho paisagístico que oferece, como também incentivar a
educação ambiental.
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4.2 Cenário adotado para a elaboração do projeto conceitual

Diante do histórico da área do Parque Tizo e suas atuais condições, optou-se por
trabalhar com o cenário mais próximo de sua realidade atual: a presença de corpos
hídricos, dentro do parque, cuja qualidade foi afetada por causa da poluição difusa
oriunda da ocupação antrópica (bairro urbanizado) próxima ao parque e também pelo
lançamento de esgoto in natura de uma ocupação irregular existente à montante do
corpo hídrico e próximo do limite sul do parque.
O projeto conceitual propõe um sistema de tratamento do corpo hídrico já poluído
e não dos poluentes brutos (esgoto e poluição difusa) em si. Esse sistema deverá ser
construído e operado no interior do Parque Tizo, em área passível de visitação por
parte dos frequentadores do parque. Após o tratamento, as águas tratadas deverão ser
devolvidas para o seu curso d’água natural, dessa forma, preservando a dinâmica
daquele meio ambiente.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesse capítulo, é narrada a visita realizada ao Parque Tizo, a identificação dos
córregos presentes no parque e do afluente do córrego Itaim, reconhecido como aquele
que recebe esgoto in natura e poluição difusa. Por fim, é apresentado o projeto
conceitual de wetland construído projetado para tratar parte do referido afluente.

5.1 Resultados Preliminares

Em agosto de 2011, foi realizada uma visita à área do Parque Tizo. Com a visita,
esperava-se identificar os corpos hídricos contaminados e a estrutura existente no
parque. À época, acreditava-se que o Parque Tizo já estaria estruturado ou em obras,
uma vez que o Decreto que o criou data de 2006 e o Plano Diretor da época, a 2ª
edição, havia sido publicado em 2007. Entretanto, o que se constatou foi que as obras
previstas ainda não haviam sido iniciadas e também que o parque sequer se
encontrava totalmente cercado.

5.1.1 Visita de reconhecimento à área do Parque Tizo

Para a visita ao Parque Tizo, o local foi acessado pela Rua Savério Quadrio, São
Paulo, na porção leste do parque e que deveria abrigar a principal portaria de acesso.
Verificou-se imediatamente que o parque não se encontrava cercado e constava com
apenas uma guarita próxima. Uma placa fixada no local identificava o Parque Tizo e
lembrava as proibições e penas para crimes ambientais comuns (Fotografia 11).
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Fotografia 11 – Placa fixada no local para identificação do Parque Tizo

Um dos seguranças do parque se ofereceu para acompanhar e guiar a visita ao
local. Dessa forma, foi tomada uma trilha que corta o parque de leste a oeste. No Plano
Diretor, essa trilha consta como “Caminho das Orquídeas”, sendo aproveitada na
infraestrutura pretendida. Tendo a visita se limitado à porção leste do parque, a região
da micro bacia do córrego Itaim, a trilha foi apenas parcialmente percorrida. Em
diversos trechos, foi constatada a presença de resíduos de construção civil (Fotografia
12), resquícios da época em que o local foi utilizado como bota-fora.
Fotografia 12 – Resíduos de construção civil encontrados no parque
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Às margens da trilha, encontravam-se populações adensadas de gramíneas
(Fotografia 13), que dificultavam a identificação dos corpos d’água pela dificuldade de
aproximação. Por recomendação do segurança do parque, a visita foi restrita, devido à
presença corriqueira de cobras na área, a uma porção do parque onde as trilhas são
bem delimitadas .
Fotografia 13 – Vista de parte da trilha cercada por gramíneas

Dentro da área do parque, foram observados alguns córregos, porém, devido à
densa vegetação do local, não foi possível acompanhá-los e traçar sua rota. Um dos
córregos cortava a trilha, estando coberto por tábuas de madeira. Em nenhum momento,
dentro da trilha do parque, foi identificado odor desagradável. Os córregos que puderam
ser melhor visualizados não apresentavam alteração visível de qualidade da água,
aparentando já ter ocorrido um processo natural de depuração da poluição (Fotografia
14).
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Fotografia 14 – Córregos presentes na área do parque e observados durante a visita

Na área externa do parque, entretanto, foi verificada a presença de um córrego
de maior vazão margeando o limite do parque e apresentando cor e odor característicos
de poluição por esgoto in natura (Fotografia 15). Analisando as informações do Plano
Diretor, identificou-se que esse é o afluente do córrego Itaim identificado como o maior
contribuinte da poluição encontrada no Parque Tizo. Embora, naquele trecho, o afluente
se encontre na área externa, há porções a montante e a jusante que adentram o parque.
Fotografia 15 – Córrego contaminado na área externa do parque
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Por meio da visita ao Parque Tizo, foi possível um melhor entendimento da sua
real situação. Sabe-se que os projetos de infraestrutura previstos no Plano Diretor ainda
não foram incorporados. Embora faltem dados analíticos atuais dos corpos hídricos,
entendeu-se que os córregos existentes no interior do parque aparentam menor
poluição e, portanto necessitariam de poucas intervenções. Por outro lado, o córrego
localizado no limite leste do parque, provavelmente por sua maior proximidade a fontes
antrópicas de poluição, demonstra maior degradação ambiental, possuindo odor e
coloração característicos.

5.2 Projeto Conceitual de Wetland Construído para o Parque Tizo

Para a elaboração de um projeto de wetland construído para o Parque Tizo,
foram solicitados junto à gestora do parque, a arquiteta Ana Lúcia Pinto de Faria,
funcionária da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, dados sobre a vazão e qualidade
das águas dos córregos, altura do espelho e nível de saída do lago, além de mapas
planialtimétricos do parque e seu entorno. Infelizmente os gestores não possuíam as
informações requisitas. Consequentemente, o trabalho apresentado nessa dissertação
é puramente conceitual e preliminar, baseado nas informações obtidas por meio do
Plano Diretor do Parque Tizo, análises de imagens de satélites e mapas, além da
bibliografia pesquisada.

5.2.1 Estimativa de contaminação por esgoto

De acordo com o Plano Diretor do Parque Tizo, a ocupação irregular existente
junto ao limite sul do parque e da Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, a
Vila Nova Esperança, estaria lançando esgoto in natura na área do parque. O esgoto
estaria atingindo o afluente do córrego Itaim e degradando a qualidade das suas águas.
Por meio de uma imagem de satélite de 2008, escolhida por apresentar maior
contraste que imagens mais recentes, delimitou-se o limite da bacia hidrográfica do
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Jaguaré (a qual integra a micro-bacia do córrego Itaim). Essa delimitação foi traçada
com base no estudo realizado pela estudante Luciana Mascarenhas em projeto de
Iniciação Científica orientada pelo Professor Doutor Arisvaldo Vieira Mello Junior, da
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, para estudar o tratamento do
afluente do córrego Itaim por meio de sistema wetland construído. Como observado na
Figura 22, o bairro está inserido em uma área considerada divisora de águas. Dessa
forma, para o cálculo estimado de contribuição de esgoto, foram consideradas apenas
as residências efetivamente inseridas na bacia hidrográfica em estudo.
Figura 22 – Limite da bacia hidrográfica no bairro Vila Nova Esperança

Foram contabilizadas 94 residências, o que representa uma ocupação por cerca
de 282 pessoas ao se considerar uma média de 3 integrantes por família. Ressalta-se,
entretanto, que a contagem de residências pode não ser acurada, uma vez que a
imagem de satélite não apresenta uma resolução ideal para esse fim.
Segundo dados de 2011 do Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento (SNIS), o consumo médio per capita de água na região é de 166,6
L/hab.dia no município de Cotia, 167 L/hab.dia em Osasco e 186,9 L/hab.dia em São
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Paulo. Dessa forma, a média para os três municípios em que o Parque Tizo está
inserido é de 173,5 L/hab.dia.
Considerando-se a taxa de retorno água-esgoto de 80%, calcula-se que a
geração de esgoto na Vila Nova Esperança é de 138,8 L/hab.dia. Assim, a partir da
estimativa de contribuição de esgoto in natura de 282 habitantes na região, obtém-se o
valor diário de 39.141,6 litros de esgoto.
Por

meio

das

características

físico-químicas

dos

esgotos

sanitários

predominantemente domésticos apresentadas pelo autor von Sperling (2005), foram
obtidos os seguintes valores indicados na Tabela 13.
Tabela 13 – Estimativa de contribuição de esgoto da Vila Nova Esperança ao Parque Tizo
Concentração
Contribuição estimada
Concentração
Parâmetro
per capita típica
da Vila Nova
estimada (mg/L)
(g/hab.dia)
Esperança (g/dia)
Sólidos totais
180
50.760
1297
Sólidos em suspensão
60
16.920
432
Sólidos dissolvidos
120
33.840
865
DBO5
50
14.100
360
DQO
100
28.200
720
Nitrogênio total
8,0
2.256
58
Nitrogênio orgânico
3,5
987
25
Amônia
4,5
1.269
32
Fósforo
1,0
282
7

Embora parte dessa contribuição estimada passe por diluição e autodepuração
do corpo hídrico e chegue com menor concentração na área do projeto de sistema
wetland construído, o projeto ainda considera que o afluente do córrego Itaim recebe
também poluição difusa do entorno. Devido à necessidade de mapas planialtimétricos
para delimitação da bacia hidrográfica e área de contribuição direta ao afluente do
córrego Itaim nas áreas anteriores ao parque, assim como identificação de todos os
tipos de ocupação da região, tal cálculo não pôde ser realizado. Com base na Figura 23,
fornecida por Luciana Mascarenhas, estima-se que a área antrópica contribuidora com
poluição difusa é limitada à área marcada em vermelho.
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Figura 23 – Limites da Bacia do Jaguaré, do Parque Tizo e provável área de contribuição de
poluição difusa

Fonte: adaptado de Mascarenhas (2012)

5.2.2 Identificação da área para a elaboração do projeto

Considerando-se as informações apresentadas no Plano Diretor do Parque Tizo
e as observações realizadas durante a visita ao parque realizada em agosto de 2011,
decidiu-se que o projeto conceitual de wetland construído focaria no tratamento do
córrego localizado no limite leste do parque, identificado como afluente do córrego Itaim.
Análises realizadas pela CETESB em 2006 identificaram elevada contagem de
coliformes termotolerantes, DBO, fósforo total, nitrogênio e condutividade. Durante a
vistoria, esse também foi o único córrego onde foram identificados coloração e odor.
Ademais, conforme informações obtidas pelo Plano Diretor, intenciona-se
construir um deck de observação sob a lagoa formada na área de confluência desse e
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outros córregos presentes na porção leste do Parque Tizo. Além do contato acidental
de pessoas com águas contaminadas trazer risco de doenças, um parque de visitação
e educação ambiental seria prejudicado pela presença de tais aspectos negativos.
Observa-se na Figura 24, elaborada pela estudante Luciana Mascarenhas, que o
corpo hídrico objeto de intervenção é um córrego de segunda ordem 7 . Também é
possível identificar que um de seus afluentes de primeira ordem tem sua nascente e a
parte majoritária do seu curso inserida em zona urbana. Dessa maneira, espera-se que
o córrego receba poluição difusa.
Figura 24 – Identificação do limite de bacia e córregos da porção leste do Parque Tizo

Fonte: Mascarenhas (2012)

7

Corpo d’água alimentado apenas por afluentes de primeira ordem que têm sua origem em cabeceiras e

nascentes
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Visando uma melhor eficiência no tratamento por sistema wetland construído, é
imprescindível que esse seja construído antes que o córrego desague na lagoa à
jusante, e após a confluência dos afluentes de primeira ordem. Justifica-se essa
observação não apenas pelo fato do local da lagoa representar uma área em que já se
espera a presença de visitantes. Além disso, como observado anteriormente, espera-se
que o afluente a leste do parque receba poluição difusa do seu entorno, a qual também
deverá ser tratada.
Considerando-se ainda que esse trabalho visa elaborar um sistema com viés
paisagístico, passível de apreciação pelos visitantes do Parque Tizo, entende-se que
sua localização não poderá ser demasiadamente afastada dos caminhos e trilhas do
parque, por motivos de acessibilidade e segurança. O sistema ainda deve ser
construído na margem esquerda do córrego, visto que a disposição de área na margem
direita é menor, próxima a uma rua e parte é ocupada com a infraestrutura da Portaria
Leste do Parque Tizo (Figura 25).
Por meio de estimativas, com base em fotos aéreas, calculou-se que a distância
entre a confluência dos dois afluentes e a foz da lagoa é de aproximadamente 156
metros. Observando-se, porém, as imagens conceituais presentes no Plano Diretor,
sabe-se que o acesso da Portaria Leste para o parque ocorrerá nesse trecho entre a
confluência e a lagoa. Assim, estimou-se que a distância entre a ponte e a confluência
é de 90 metros.
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Figura 25 – Cálculo aproximado do espaço disponível para o sistema wetland construído na
Portaria Leste do Parque Tizo

Fonte: Adaptado de Get Pixel (2012)

Por conta da possibilidade de alagamento por causas naturais, evento que
poderia danificar a estrutura do sistema wetland construído e também provocar arraste
das espécies florísticas que o compõe, recomenda-se que seja respeitada a planície de
inundação do córrego. O sistema tampouco pode ser construído a uma grande
distância do córrego, visto que o Parque Tizo possui remanescentes de Mata Atlântica,
e tal fato acarretaria a necessidade de retirada dos fragmentos ali presentes, o que é
um ato contrário ao objetivo de preservação do parque.
Na Figura 26, a área ideal para a construção do sistema wetland construído é
indicada.
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Figura 26 – Indicação dos córregos a serem tratados e localização ideal
do sistema wetland construído

Fonte: adaptado de Mascarenhas (2012)

5.2.3 Design e concepção do sistema wetland construído

Por conta da área limitada para o projeto de wetland construído, escolheu-se
propor diversas células menores para tratamento em detrimento de apenas uma célula
de dimensões maiores. Além de sistemas de célula única apresentarem algumas
limitações ao tratamento de acordo com a concepção de fluxo escolhida, caso o
sistema apresente qualquer problema como entupimento ou morte de plantas por
descarga de produtos químicos, a presença de múltiplas células, tanto em série quanto
em paralelo, garantirá a continuidade do tratamento. A utilização de mais de uma célula
também permite a utilização de sistemas híbridos, os quais usualmente apresentam
melhores resultados por agruparem os benefícios de cada concepção de wetland
construído. Conforme visto no estudo de Wang et al (2012), um sistema híbrido formado
por um wetland construído de fluxo superficial seguido de um sistema de fluxo sub
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superficial otimiza a remoção de nitrogênio, por apresentar condições para nitrificação e
desnitrificação sequenciais.
A concepção proposta visa a construção de células de tratamento em paralelo
(Figura 27), o que permite a manutenção de parte do sistema sem interromper os
processos de tratamento do efluente. Serão ao todo quatro células de wetland
construído, duas de fluxo superficial e duas de fluxo sub superficial.
Figura 27 – Representação do projeto conceitual de wetland construído para o Parque Tizo

O sistema de tratamento será construído após a planície de inundação na
margem esquerda do afluente do córrego Itaim, entre a confluência e a ponte de acesso
dos visitantes ao Parque Tizo, em área anteriormente calculada como tendo 90 metros
de comprimento. O primeiro passo é o preparo do terreno para o recebimento do
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sistema wetland construído. Um fator de controle para que o projeto obtenha melhores
resultados na remoção dos poluentes é o tempo de detenção hidráulica do sistema.
Diversos elementos devem ser observados na construção do sistema para que o tempo
de detenção desejado seja obtido, entre eles fluxo hidráulico preferencial, tipo de
vegetação, presença ou não de meio suporte, índice de vazios, profundidade e formato
da célula.
Será utilizado um vertedouro para desvio de parte da água a ser tratada, assim
como controle da vazão. O vertedouro deve ser instalado de tal forma que permita que
o volume excedente das chuvas não atinja o sistema wetland construído. Logo após o
vertedouro, um gradeamento será instalado para retenção de resíduos sólidos
grosseiros, esperados por conta da poluição difusa recebida pelo córrego.
Após a passagem pelo vertedouro e o gradeamento, o efluente descerá por uma
queda d’água. A turbulência da cascata é responsável por aumentar o índice de
oxigênio dissolvido no efluente, permitindo um melhor desempenho no tratamento. A
queda d’água ainda pode servir como valorização paisagística do local. Pode-se, por
exemplo, fazer com que a saída do efluente pela queda d’água seja feita com pedras. O
ponto de saída, no topo da queda d’água, pode ainda ser alargado, o que não só
aumenta a oxigenação no efluente, como também lhe atribui um aspecto paisagístico
de “cortina d’água” (Figura 29).
As células do sistema wetland construído podem ser feitas utilizando o solo local.
Pode-se compactar o solo para esse fim ou ainda utilizar uma manta impermeável. É
importante que seu formato permita o fluxo uniforme das águas, de forma a não gerar
zonas “mortas” (zonas onde a água não circula, gerando assim zonas anaeróbias).
A primeira célula de tratamento do sistema será de fluxo superficial (Figura 28). A
fixação da vegetação pode ser realizada em uma camada do toposolo local. Nesse
caso, recomenda-se que, preliminarmente, seja realizada uma análise desse solo para
constatação da presença ou não de contaminantes. Alternativamente, pode-se utilizar
brita como meio de fixação. No caso da opção de impermeabilização do fundo da célula
com manta, é importante a utilização de uma camada de solo como substrato pela
facilidade das plantas enraizarem e se estabelecerem.
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Figura 28 – Diagrama do sistema de tratamento por wetland construído para o Parque Tizo

Para a transição da primeira à segunda célula, recomenda-se a instalação de
uma corredeira rasa ou um vertedor cachoeira (Figura 29). Esses elementos contribuem
não apenas para uma maior oxigenação do corpo hídrico, como também para uma
maior valorização estética do projeto. Pode-se ainda fazer a passagem por meio de
uma rampa suave com alguns obstáculos distribuídos de forma não regular (como, por
exemplo, a distribuição de pinos de boliche), o que auxiliará em uma melhor oxigenação.
A segunda célula do sistema wetland construído será de fluxo sub superficial.
Como meio suporte para a vegetação, recomenda-se a utilização de substratos já
bastante utilizados na literatura: brita ou cascalho de grandes dimensões para evitar a
ocorrência de entupimentos. Para a camada superior, aquela que estará à vista para os
visitantes do Parque Tizo, recomenda-se a utilização de materiais que agregam valor
paisagístico. Cita-se: seixos rolados, esferas de argila, gravilha e pedras coloridas
diversas.
Tendo em vista o foco no valor estético e visitação pelo público, sugere-se que
sejam construídas áreas elevadas junto à trilha, possibilitando a visualização total do
sistema wetland construído a partir de um nível mais alto. Recomenda-se ainda que
sejam fixadas placas informativas no local a fim de informar aos visitantes sobre o
sistema, como ele funciona, a importância de preservá-lo, além de avisar que a água
não é potável.
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Figura 29 – Representação meramente ilustrativa das perspectivas paisagísticas do projeto
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Figura 30 – Projeção do projeto conceitual de wetland construído no Parque Tizo
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Devido à impossibilidade de obtenção de dados reais ou mesmo estimativas
minimamente confiáveis da vazão e qualidade das águas dos corpos hídricos que
cruzam a área do parque, estimar as dimensões do sistema e de cada célula configura
uma atividade difícil. Na planta Topografia e Cursos d’Água presente no Plano Diretor
(Figura 20), apesar da existência de curvas de nível, não há indicativo de seus valores.
Ademais, próximo ao corpo hídrico, as curvas de nível estão incompletas, dificultando
ainda mais a estimativa da projeção de altura de cada célula do sistema wetland
construído. Adverte-se, novamente, que a concepção apresentada é preliminar,
devendo ser corrigida e adequada à realidade conforme os dados necessários forem
gerados.
Com base nas informações contidas na literatutra, recomenda-se fixar um tempo
de detenção hidráulico de cerca de 3 dias. Por conta da área disponível para o projeto
ser bastante limitada, há possibilidade que o tempo ideal não seja alcançado e que se
limite a apenas algumas dezenas de horas como visto no caso do Tolka Valley Park.
Nesse caso, sugere-se que a largura das células do sistema seja aumentada e que elas
tenham um formato menos regular, a exemplo de um ziguezague, de forma a aumentar
a distância a ser percorrida pelo efluente. A profundidade das células também
dependerá das espécies de plantas escolhidas para sua composição, uma vez que é
necessária disposição de área para o enraizamento das plantas. Na literatura, encontrase a recomendação de 60 centímetros.

5.2.4 Plantas sugeridas para a composição do sistema

O projeto conceitual de wetland construído para o Parque Tizo objetiva tratar
parte das águas de um córrego pertencente ao parque e, concomitantemente, trazer
valor paisagístico ao local. Entende-se, dessa maneira, que a escolha das plantas para
a composição do sistema é um dos maiores fatores na apreciação e aprovação pelo
público. No entanto, compreendendo-se que os sistemas wetlands construídos
requerem plantas que suportem a carga de poluentes do efluente a ser tratado, pode
ser necessária a utilização de plantas que não são consideradas ornamentais, mas cuja
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capacidade de tratamento foi comprovada na literatura. Cita-se aqui: Typha spp. (taboa),
Carex spp. (cabelo-de-porco), Cyperus spp., Juncus spp. (junco) e Lemna (lentilha
d’água).
Assim, propõe-se que o sistema seja heterogêneo, misturando espécies
ornamentais com espécies comprovadamente eficientes na remoção dos poluentes do
efluente a ser tratado. Para tornar a visualização do sistema mais agradável aos
visitantes, sugere-se plantar as espécies emergentes tradicionalmente utilizadas em
sistemas de tratamento por wetland construídos, porém não consideradas visualmente
atrativas, nas zonas mais internas das células. Já as espécies consideradas
ornamentais seriam plantadas nas zonas externas, onde há maior proximidade com os
visitantes. Pode-se formar um anel de espécies emergentes ornamentais em volta das
espécies tradicionais, objetivando-se “mascarar” sua presença. Para evitar que, ao
longo do tempo, as macrófitas emergentes tradicionais se desloquem para as áreas
mais externas, recomenda-se a instalação de barreiras como telas submersas.
Para a primeira célula, de fluxo superficial, há a possibilidade de utilizar espécies
emergentes, flutuantes ou fixas de folhas flutuantes. É possível fazer um sistema
composto apenas por espécies emergentes, porém porpõe-se a utilização de outros
tipos de macrófitas visto que a célula de fluxo sub superficial já será composta
exclusivamente de emergentes. Sugere-se que essa célula seja composta por três
“camadas” concêntricas: a primeira, mais interna, com espécies emergentes tradicionais,
a segunda com espécies emergentes ornamentais e a terceira, no extremo da célula e
mais próxima dos visitantes, formada com espécies flutuantes, fixas de folhas flutuantes
ou ainda uma mistura dos dois (Figura 31). Não estão sendo consideradas as
macrófitas submersas por se considerar que seu apelo paisagístico é menor e de maior
dificuldade de manutenção.
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Figura 31 – Distribuição das macrófitas na célula de fluxo superficial

Espécies flutuantes, fixa de folhas
flutuantes ou ambos

Espécies emergentes ornamentais

Espécies emergentes tradicionais

A Tabela 14, a seguir, apresenta recomendações de plantas para o wetland
construído no Parque Tizo. Ela foi criada com base no levantamento de espécies mais
comuns, plantas ornamentais passíveis de utilização em wetlands construídos e uma
seleção de algumas das espécies apresentadas em entrevistas pelas consultorias
ambientais. Mais abaixo, na Fotografia 16, são mostradas algumas das espécies
presentes na Tabela 14.
Tabela 14 – Lista de espécies recomendadas para o wetland construído no Parque Tizo
Espécies emergentes
Espécies emergentes
Espécies flutuantes ou fixa
comuns em wetlands
ornamentais
de folhas flutuantes
construídos
ornamentais
Carex spp.
Allamanda cathartica
Eichornia crassipes
Colocasia esculenta
Begonia cucullata
Euryale ferox
Cyperus spp
Canna glauca
Hydrocleys nymphoides
Glyceria spp
Catharanthus roseus
Ludwigia sedoides
Juncus spp
Cyperus giganteus
Nuphar spp.
Nelumbo spp
Hedychium coronarium
Nymphaea spp.
Phalaris arundinacea
Heliconia psittacorum
Nymphoides cristata
Phragmites spp
Heteranthera reniformis
Pistia stratiotes
Schoenoplectus spp.
Ipomoea nil
Scirpus spp
Iris pseudacorus
Typha spp
Limnocharis flava
Mimosa pudica
Mirabilis jalapa
Nelumbo nucifera
Continua
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Espécies emergentes
comuns em wetlands
construídos

Espécies emergentes
ornamentais

Conclusão
Espécies flutuantes ou fixa
de folhas flutuantes
ornamentais

Pontederia cordata
Sagittaria montevidensis
Schizocentron elegans
Solidago microglossa
Urospatha sagittifolia
Wedelia paludosa
Zantedeschia aethiopica

Fotografia 16 – Exemplos de espécies recomendadas para a composição do sistema wetland
construído no Parque Tizo

a. Colocasia esculenta

d. Catharanthus roseus

b. Scirpus spp.

e. Heliconia psittacorum

c. Typha spp.

f. Sagittaria montevidensis
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g. Eichornia crassipes

h. Ludwigia sedoides

i. Nymphaea spp.

5.2.5 Manutenção do sistema

Como sistemas wetlands construídos são baseados em fenômenos naturais e a
priori não requerem energia elétrica, sua manutenção é relativamente menos onerosa e
exigente do que outras tecnologias para tratamento de efluentes. Não obstante, há uma
série de itens que devem ser constantemente observados, pois podem indicar
problemas no sistema:
- altura do espelho d’água;
- odor; e
- infestação de insetos indesejados.
Mudanças bruscas na altura do espelho d’água, quando não decorrentes de
mudanças da vazão natural do córrego por sazonalidade, requerem investigação
imediata uma vez que podem ser ocasionadas por problemas estruturais como
vazamentos, entupimento, danos ao material impermeabilizante, entre outros.
É necessário realizar com frequência a remoção de sólidos contidos pelo
gradeamento e telas de retenção, assim como se atentar ao despejo de lixo no sistema
pelos visitantes do parque. Sólidos em suspensão podem se acumular nos sistemas ao
longo do tempo, requerendo ocasionais remoções. Entretanto, como visto no caso do
Orlando Easterly Wetland, geralmente o tempo dercorrido até a necessidade de uma
manutenção que necessite de uma maior intervenção, como a retirada de todo o
material da célula, é de muitos anos.
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O odor emanado de um sistema wetland construído está associado a condições
anaeróbias, onde há geração de amônia e gás sulfídrico. Como na proposição há a
utilização de cascatas e corredeiras, que contribuem para a introdução de oxigênio no
efluente, espera-se que a geração de odores seja baixa ou inexistente. Entretanto, na
eventualidade do sistema gerar odor acentuado, é necessário considerar que a
oxigenação do sistema está sendo insuficiente e o projeto terá de ser adequado.
A presença de mosquitos e outros insetos indesejados geralmente não constitui
um problema para sistemas wetlands construídos quando esses são devidamente
projetados. Por atraírem os mais diversos tipos diferentes de fauna e o projeto se situar
dentro de um parque com remanescente de Mata Atlântica, espera-se que pássaros,
morcegos e até mesmo peixes e anfíbios presentes no local controlem o número de
insetos por meio de sua alimentação.
Geralmente, em sistemas wetlands construídos, não há necessidade de poda
constante da vegetação. Há, entretanto, que se considerar o valor estético do projeto e
a necessidade de se controlar a cada semestre ou anualmente a densidade das plantas
e invasão por espécies indesejadas. Como visto anteriormente no caso do wetland
construído no Tolka Valley Park, sistemas que utilizam diferentes tipos de plantas
podem ter sua flora alterada com o tempo, seja pela dominância de uma das espécies
plantadas originalmente, quanto à presença de espécies invasoras. Visto que o projeto
almeja ser um atrativo paisagístico com uso de espécies ornamentais, serão
necessárias eventuais interferências às plantas do sistema no caso de ocorrer invasões
ou dominância das espécies consideradas não ornamentais. Como a remoção
repentina de diversas espécies pode desequilibrar o sistema, recomenda-se que seja
realizada uma manutenção constante, retirando as espécies indesejáveis tão logo
possível, ou ainda de forma gradual.
Outra necessidade importante é o monitoramento da eficiência do tratamento. É
preciso estabelecer um calendário para retirada de amostras do efluente em ao menos
três pontos: antes da cascata, após o tratamento na primeira célula e após o tratamento
da segunda célula. A análise dessas amostras comprovará a eficiência do sistema
wetland construído e apontará qual poluente o sistema apresenta dificuldades para
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remover. Com o tempo, esses dados poderão apontar ainda o surgimento de problemas
estruturais como vazamentos e acúmulo de materiais sólidos.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Os sistemas wetlands construídos são sistemas artificias que buscam otimizar
processos naturais de depuração de contaminantes em corpos hídricos por meio de
processos físicos, químicos e biológicos. Essa tecnologia tem sido estudada há
dezenas de anos, sendo aplicada para os mais diversos fins: desde tratamento primário
e terciário de esgoto doméstico, a efluentes industriais, poluição difusa e até mesmo
recuperação de wetlands naturais degradados.
Por utilizar processos naturais e com baixa necessidade de manutenção, os
sistemas wetland construídos acabaram se firmando como uma alternativa de baixo
custo e de longa vida útil. Além disso, essa tecnologia é bastante versátil, permitindo
diferentes concepções no fluxo do corpo hídrico a ser tratado e a escolha das espécies
florísticas para composição do sistema. Até mesmo a área total do sistema pode variar
entre poucos metros quadrados a grandes extensões de terra, conforme a vazão a ser
tratada e tempo de detenção hidráulico desejado.
Como visto por meio dos diversos exemplos apresentados, é possível
transformar ou inserir sistemas wetland construídos em parques de preservação e de
lazer. Quando devidamente projetados, tais sistemas não geram incômodos como
odores desagradáveis ou grande presença de mosquitos. Logo, esse é um sistema que
pode ser inserido em áreas urbanas, sendo utilizado como atrativo não apenas para a
vida selvagem como também para turistas e visitantes.
A revisão bibliográfica indica a variedade de aplicações possíveis para os
sistemas de wetlands construídos. Casos de tratamento terciário de esgoto e de
poluição difusa foram os mais comuns, mas também existem relatos de tratamento de
águas de rios abertos e córregos canalizados contaminados. No projeto para a região
de Bauru, além do tratamento de águas pluviais, o sistema wetland construído objetiva
tratar esgoto in natura.
Comumente o destino do efluente pós-tratamento é algum corpo hídrico próximo
ao sistema. Porém, em alguns dos exemplos estudados, observou-se que foi buscado
dar uma diferente utilização ao efluente tratado. Cita-se aqui: recarga de aqüífero
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(Oaklands Park Wetlands) e estocagem em tanque subterrâneo (The flower and the
butterfly), ambos visando sua utilização principalmente na irrigação.
Existe uma predominância de sistemas de fluxo superficial nos casos em que as
áreas são isoladas e a oferta de área é abundante. Além disso, sistemas de fluxo
superficial também representam maior atração de vida selvagem, desde aves e répteis,
até mesmo peixes e predadores terrestres. Por fim, essa concepção apresenta maior
possibilidade de escolha de espécies florísticas da sua concepção, uma vez que é
possível escolher entre emergentes, submersas, flutuantes ou ainda uma mistura
dessas em uma mesma célula de tratamento.
Nos exemplos mais recentes ou com menor oferta de área, é comum a utilização
de células com fluxo sub superficial. Pode-se justificar essa escolha por essa ser uma
concepção que requer menos área para um tratamento ótimo, assim como a ausência
do espelho d’água também reduz problemas com odor e vetores. Apenas em um
exemplo de parque foi utilizada a concepção de fluxo vertical.
Por meio dos exemplos citados, percebe-se diversos casos de sucesso de
utilização de sistemas wetland construído para tratamento de efluentes em
concomitância com a geração de um local para visitação pelo público. Apenas em um
exemplo, o The flower and the butterfly, há menções de ocorrência de problemas
administrativos, além da ocorrência de furtos de material de sua infraestrutura, fatos
que resultaram em uma redução gradual em sua eficiência e problemas de odores.
Esse caso reafirma a necessidade de um manejo adequado, monitoramento e
acompanhamento constante do sistema, assim como o papel da educação ambiental
no entendimento do sistema e sua preservação.
Não obstante, dificuldades e necessidades de intervenção foram encontradas
mesmo nos sistemas bem-sucedidos. Bloqueio das tubulações e sedimentação
acumulada ao longo do tempo nas células de tratamento foram alguns dos problemas
encontrados, mas todos devidamente solucionados por seus gestores. Destaca-se que,
nesses casos, foi graças ao monitoramento constante do sistema por meio de análises
periódicas de amostras do efluente pós-tratamento e as comparações dos resultados
que os problemas citados foram descobertos, pois reduziam a eficiência do sistema.
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Outro fato importante a ser destacado é a invasão de espécies no sistema, como
ocorrido no exemplo do Tolka Valley

Park.

Algumas espécies apresentam

características de dominação quando em um meio heterogêneo (seja pelo
sombreamento gerado ou maior absorção de água do meio), podendo fazer com que
outras espécies sejam eliminadas naquele sistema. Esse evento também requer
monitoração constante, principalmente quando o sistema de tratamento busca trazer
valorização paisagística ao local em que foi inserido.
Existem diversas espécies de plantas passíveis de serem utilizadas em sistemas
wetland construído, inclusive plantas consideradas ornamentais. Em entrevista com
duas consultorias brasileiras, obteve-se uma extensa lista de espécies utilizadas em
projetos locais, inclusive com a presença de árvores e trepadeiras. Entretanto, em
análise da literatura, verifica-se que muitas delas não foram estudadas, não sendo
possível afirmar quais possuem as melhores capacidades de adaptação ao sistema e
remoção de um determinado contaminante. Sabe-se que a tolerância às concentrações
de nutrientes, pH e metais pesados é variável conforme as espécies. Quando utilizadas
espécies de baixa tolerância para o tratamento de efluentes com grande carga de
poluentes, essas podem apresentar problemas de desenvolvimento e até mesmo serem
levadas à morte, fracassando o projeto de wetland construído. Dessa forma,
recomenda-se como novos estudos, investigações das espécies apresentadas.
O presente trabalho buscou propor um sistema wetland construído para o Parque
Tizo. Por configurar uma área de preservação ambiental e lazer, focou-se em um
projeto que poderia ser visitado pelos frequentadores do parque e que também
agregasse valor paisagístico ao local. Infelizmente, diversos dados necessários para
uma melhor consolidação do projeto não puderam ser obtidos. Dessa maneira, focou-se
em trazer um projeto conceitual, com base nas informações obtidas e nos exemplos
estudados de sistemas wetland construídos inseridos em parques ou abertos para
visitação pública.
O local é um remanescente de Mata Atlântica com presença de diversas
nascentes e córregos em sua área. Apesar da existência do Plano Diretor de
implantação para o parque, diversas informações necessárias ao desenvolvimento do
trabalho não existe ou não estão acessíveis, dentre elas a qualidade das águas dos
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córregos que cortam ou margeiam o parque. O Plano Diretor afirma que um dos
córregos presentes no parque tem sido contaminado por esgoto, provavelmente oriundo
de uma ocupação irregular às margens do parque. Acredita-se ainda que o córrego em
estudo receba alguma contribuição de poluição difusa da área urbana existente junto ao
limite leste do Parque Tizo.
O projeto apresentado nesse trabalho buscou então tratar parte do córrego
contaminado antes da sua confluência com outros corpos hídricos do Parque Tizo,
quando então é gerada uma pequena lagoa. Segundo o Plano Diretor, planeja-se
construir um deck de observação próximo à confluência. Isso significa que, caso não
seja sanado o problema de contaminação do córrego, o local poder gerar incômodos
aos visitantes do parque, seja pela presença de odor ou de coloração das águas,
desvalorizando o local.
Com base em um dos exemplos apresentados na Revisão Bibliográfica, onde
foram comparadas as eficiências de sistemas wetland construído híbridos, optou-se por
utilizar a configuração apontada como mais eficiente: uma célula de fluxo superficial
seguida de uma de fluxo sub superficial. Esse sistema contará com a presença de
quedas d’água e corredeiras para oxigenação do efluente.
Pensando em trazer uma agradável experiência aos visitantes, foi elaborada uma
lista de espécies consideradas ornamentais como sugestão de espécies a serem
plantadas nas células que compõem o sistema de tratamento. Essa lista de espécies
pode servir como base para outros estudos envolvendo wetlands construídos já que o
número de espécies atualmente em uso para esse fim é bastante limitado. Utilizar
essas espécies em estudos poderá abrir o leque de possibilidades e identificar espécies
adaptáveis ao sistema de wetlands e, espera-se, espécies mais aptas à remoção de
determinados contaminantes.
Infelizmente, o trabalho foi prejudicado pela falta de dados específicos
necessários para a elaboração do projeto de wetland construído no Parque Tizo. Entre
eles, destacam-se:
- Vazões mínimas e máximas dos córregos;
- Qualidade das águas dos córregos que cortam ou margeiam o parque;
- Planície de inundação; e
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- Mapas planialtimétricos.
Dessa forma, deixa-se aqui como sugestão a geração de futuros estudos que se
estude e produza esses e demais dados pertinentes para consequente revisão e
correção do projeto apresentado. É possível ainda analisar a alternativa de desvio da
contribuição de esgoto por meio da construção de um canal, de forma que o material
não adentre o Parque Tizo, ou ainda o desvio completo do contibuinte em sua porção
inicial, introduzindo-o ao corpo hídrico apenas a jusante do Parque Tizo.
Alternativamente, há de se considerar que o município ou estado deve realizar obras de
saneamento na Vila Nova Esperança, eliminando o lançamento irregular. Para qualquer
das duas alternativas, o sistema wetland construído, isento da contribuição de esgoto,
focaria apenas no tratamento da poluição difusa provinda da área urbana próxima.
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