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RESUMO – O controle de cargas poluentes em bacias hidrográficas é um grande desafio em áreas 
urbanas para o controle da qualidade das águas. As cargas difusas tem caracteristicas distintas em 
função do tipo de uso e ocupação do solo existente, sendo as cargas provenientes de tipologias 
comerciais e industriais foco de atenção por potencialmente possuírem taxas significativas de óleos e 
graxas, metais e compostos benzênicos. Para controle destas cargas uma das técnicas possíveis a ser 
adotada são os Wetlands. Wetlands são alagados construídos que utilizam as propriedas 
fitoremediadoras de algumas espécies vegetais para promover o tratamento das águas. Apesar de 
efetivos, os wetlands tem como ponto negativo a demanda por uma grande área para implantação, o 
que limita sua adoção. Neste estudo foi proposta a adoção de wetlands para controle das cargas difusas 
de origem comercial e industrial na bacia do córrego Jaguaré, localizada na zona oeste do município 
de São Paulo no Brasil, se mostrando uma alterna viável já que além da sua atuação no controle da 
poluição hídrica, a estrutura constitui um importante elemento paisagistico e sua área pode abrigar 
elementos recreacionais. 
 
 
ABSTRACT– The control of pollutant loads in river basins is a major challenge in urban areas to 
control water quality. Diffuse loads have different characteristics depending on the type of use and 
occupation of the existing soil, and the cargoes from commercial and industrial typologies are the 
focus of attention because they potentially have significant rates of oils and greases, metals and 
benzene compounds. To control these loads one of the possible techniques to be adopted is the 
Wetlands. Wetlands are built floodplains that use the vegetative properties of some plant species to 
promote water treatment. Although effective, the wetlands have as a negative point the demand for a 
large area for implantation, which limits its adoption. In this study it was proposed the adoption of 
wetlands to control diffuse loads of commercial and industrial origin in the Jaguaré watershed, located 
in the western zone of the city of São Paulo in Brazil, showing a feasible alternative since in addition 
to its performance in the control of water pollution, the structure constitutes an important landscape 
element and its area can house recreational elements. 
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INTRODUÇÃO 

É sabido que o processo de urbanização resulta em alterações no balanço hídrico da bacia 

fazendo com que haja aumento das taxas de escoamento superficial e da velocidade deste escoamento, 

e em contraponto há a diminuição do processo de infiltração. Além dos impactos gerados na dinâmica 

do escoamento das águas, estas novas vazões de pico no corpo d'água resultam em modificações nos 

processos geomorfológicos, ecológicos e na qualidade da água (Findlay &Taylor, 2006). Tal processo 

pode ser amenizado através da adoção na bacia de medidas que retardem a vazão de pico, sendo essa 

uma das premissas da drenagem sustentável. 

Quando se trata das formas de como lidar com as águas em áreas urbanas, temos a divisão em 

medidas estruturais e não estruturais, onde as estruturais são aquelas medidas referentes às estruturas 

hidráulicas, como diques, barragens, reservatórios de detenção e canalizações; e as não estruturais 

que são o conjunto de medidas que visam ordenar o uso e a ocupação do solo, como por exemplo, o 

controle de ocupação de áreas de várzea e programas de educação ambiental (Tucci, 1995). A 

drenagem sustentável, prioriza a adoção de medidas que atuem na fonte e que demandem menos 

manutenção para seu funcionamento, funcionando de forma integrada aos sistemas naturais. 

Um sistema tradicional de drenagem é composto pelas seguintes estruturas: dispositivo de 

direcionamento do escoamento superficial (Canaletas, sarjetões, guias e sarjetas), dispositivos de 

captação do escoamento superficial (Bocas de leão, boca de lobo e caixas com grelha), condução 

subterrânea das águas coletadas (Galerias e poços de inspeção) e dispositivos que realizam o 

lançamento das águas pluviais coletadas nos corpos d'água (Muros de ala e dissipadores de energia). 

Tal sistema tradicional segue a lógica da rápida dissipação das águas precipitadas, além disso, as 

galerias de drenagem promovem uma ligação direta entre as áreas impermeabilizadas e os canais, 

ignorando a função das zonas ripárias de não só amortecer a velocidade do escoamento, como 

promover a retenção de poluentes (Groffman et al., 2003).  

Já um sistema baseado no conceito de drenagem sustentável, prioriza a instalação de 

dispositivos que retardem a chegada das águas no corpo d'água resultando na redução da sua vazão 

de pico. Segundo Tucci (2008), o processo de urbanização resulta em uma mudança significativa no 

hidrograma da bacia, que passa a ter uma vazão de pico maior e mais localizada no inicio do 

hidrograma. Desta forma, as medidas adotadas pela drenagem sustentável visam abater ao menos 

parte deste volume excedente, a fim de evitar inundações e proteger as áreas adjacentes ao corpo 

d'água. Além disso, a drenagem sustentável prevê a implantação de dispositivos que promovam o 

controle de poluentes provenientes do escoamento superficial. O controle de poluentes no sistema de 

micro drenagem, através da implantação de estruturas que promovam a filtragem das águas, tem se 
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apresentado como solução mais eficiente no controle da qualidade da água dos corpos d'água, se 

comparado ao tratamento no sistema de macro drenagem (Walsh, Fletcher e Ladson, 2005). 

Segundo Novotny e Olem (1994) o controle da carga difusa pode ser realizado através de 

medidas não estruturais e estruturais. As medidas não estruturais, conhecidas como Best Management 

Practices - BMP’s - são caracterizadas como sendo medidas de baixo custo, pois não exigem a 

implantação de estruturas físicas e localizadas, mas sim ações de gestão e gerenciamento por toda 

bacia. As principais medidas não estruturais são aquelas que visam organizar a participação da 

população da bacia, garantindo uma eficiente gestão de resíduos; controlem o uso e ocupação do solo, 

prevenindo a ocupação de áreas sensíveis; e que promovam a manutenção de áreas permeáveis, 

promovendo a infiltração e resultando na redução da vazão de pico. Já as medidas estruturais estão 

ligadas a intervenções físicas na bacia através da implantação de dispositivos que promovam a coleta 

e o tratamento das cargas difusas através da interceptação do escoamento superficial.  

Dentre as medidas estruturais, as wetlands têm sido amplamente utilizadas na Europa e nos 

EUA como estruturas para retenção e tratamento das cargas poluidoras. São estruturas que 

interceptam o sistema de drenagem, promovendo o tratamento das águas através do uso de espécies 

de interesse que recriem condições naturais de depuração de nutrientes, além da retenção de 

sedimentos que se depositam no fundo da estrutura (Salati, 2003). 

Existem diversas técnicas para construção de wetlands, que variam em função da carga de 

poluentes que será recebida e eficiência na remoção de determinados nutrientes, podendo ser 

classificadas como: wetlands com plantas flutuantes, com plantas emergentes, com macrófitas fixas 

submersas, com solos filtrantes (Sistema DHS) ou com técnicas combinadas (Salati, 2003). 

 
 

Figura 1 - Exemplo de wetland na Nova Zelândia. Fonte: DOC (s/d). 
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Eichornia crassipes 

 

Phragmites australis 

 

Typha latifólia 

 

Scirpus lacustris 

 

Isoetes Lacustris 

 

Lobelia Dortmanna 

 

Lobelia Dortmanna 

 

Egéria sp 

 

Elodea Canadensis 

 

Figura 2 - Espécies adotadas em wetlands. Fonte: Discovery life (s/d). 

 

ESTUDO DE CASO 

A bacia do Córrego Jaguaré conta com uma área de contribuição de aproximadamente 28Km²,  

tendo como principais vias de acesso a Avenida Marginal do Rio Pinheiros e a Rodovia Raposo 

Tavares. O uso e ocupação do solo predominante é o residencial, havendo ainda uso comercial e uma 

pequena parcela de indústrias devido à proximidade com a Rodovia Raposo Tavares que é importante 

via de ligação com o interior e o litoral sul do estado de São Paulo e com o sul do país. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 Para controle das cargas poluentes provenientes das tipologias industriais e comerciais que 

têm associadas a elas a geração de cargas de difícil remoção, como metais, hidrocarbonetos (Estireno, 

benzeno, etilbenzeno, tolueno, etc), óleos e graxas, desta forma demandam soluções pontuais para 

estas parcelas da bacia. Foram identificadas as micro bacias de drenagem com significativas parcelas 

de uso comercial e residencial, conforme mostrado na Tabela 1. 

Tabela 1. Micro bacias de drenagem com significativas parcelas comerciais e industriais. Fonte: Elaborado 

pelos autores. 

 

 

RESULTADOS 

Foram escolhido então 5 pontos chave para controle das cargas destas tipologias. A primeira Wetland 

proposta localiza-se na cabeceira da bacia e coletará as parcelas industriais e comerciais do Pq. Ipe e do Jd. 

Boa vista. A segunda e terceira Wetlands propostas localizam-se nas alças de acesso da Rodovia Raposo 

Tavares junto à Av. Escola Politécnica e farão a coleta das cabeceiras da bacia, recepcionando o córrego Itaim 

e as nascentes do Jaguaré. A quarta Wetland proposta localiza-se na rotatória do Extra Jaguaré e fará o 

tratamento das águas do canal no seu trecho médio. Por fim a quinta Wetland proposta localiza-se na área do 

Polo Tecnológico do Estado de São Paulo e tratará as águas do baixo Jaguaré. 

Bacia

Total Área 

Comercial 

na micro 

bacia (%)

Total Área 

Industrial 

na micro 

bacia (%)

Total Área 

Comercial 

e Industrial 

na micro 

bacia (%)

Bacia

Total Área 

Comercial 

na micro 

bacia (%)

Total Área 

Industrial 

na micro 

bacia (%)

Total Área 

Comercial 

e Industrial 

na micro 

bacia (%)

Bacia

Total Área 

Comercial 

na micro 

bacia (%)

Total Área 

Industrial 

na micro 

bacia (%)

Total Área 

Comercial e 

Industrial 

na micro 

bacia (%)

1 0,00 0,00 0,00 28 4,48 0,33 4,82 3 1,07 17,76 18,83

21 0,00 0,00 0,00 10 0,59 4,24 4,83 43 18,77 3,45 22,22

29 0,00 0,00 0,00 39 5,71 0,00 5,71 11 0,75 24,53 25,28

36 0,00 0,00 0,00 9 8,06 0,00 8,06 18 14,85 12,11 26,96

14 0,00 0,00 0,00 35 8,11 0,00 8,11 22 11,17 15,98 27,14

31 0,68 0,00 0,68 37 8,51 0,00 8,51 23 2,80 40,74 43,54

34 1,21 0,00 1,21 26 9,98 0,00 9,98 41 39,75 4,68 44,43

2 0,29 1,17 1,46 25 4,88 6,44 11,33 16 39,75 5,34 45,10

30 1,80 0,00 1,80 7 11,29 0,78 12,07 44 3,72 48,55 52,27

13 2,60 0,00 2,60 40 12,84 0,00 12,84 46 53,81 0,00 53,81

33 3,38 0,00 3,38 6 8,34 5,42 13,76 17 15,29 41,37 56,67

32 4,09 0,00 4,09 8 2,07 11,77 13,84 5 50,55 14,10 64,65

20 4,37 0,00 4,37 15 12,14 2,01 14,14 45 71,71 0,00 71,71

12 4,55 0,00 4,55 19 0,00 14,87 14,87 24 1,41 72,06 73,47

27 4,70 0,00 4,70 38 14,35 0,94 15,29 42 76,83 0,00 76,83

4 0,00 87,53 87,53
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Wetland 01 Pq. Ipe 

 

Wetland 02 e 03 Jd. Boa Vista 

 
Wetland 04 Rotatória do Extra 

 

Wetland 05 Polo Tecnológico 

 
 

Ilustração 3. Wetlands propostas para o controle de cargas provenientes de tipologias comerciais e 

industriais. Fonte: Elaborado pelas autoras. 

As Wetlands propostas tratarão as águas pluviais nos eventos chuvosos de baixa intensidade, devendo 

serem instaladas galerias adicionais, extravasores e saídas de fundo que conduzirão as águas dos canais 

afluentes para as wetlands, mas nos eventos chuvosos de alta intensidade os vertedores e as saídas de fundo 

redirecionarão o fluxo das águas para os canais principais, preservando a segurança hidrológica da bacia. 
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Ilustração 4. Solução proposta para controle de cargas provenientes de tipologias comerciais e Industriais. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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CONCLUSÃO 

Este estudo mostrou uma proposta para uso de wetlands para o controle da poluição hídrica em 

uma bacia hidrográfica brasileira. As bacias hidrográficas brasileiras enfrentam grandes desafios para 

a despoluição de seus cursos d’água e para integração de áreas úmidas ao contexto urbano, desta 

forma os wetlands são ferramentas importantes para aliar o controle da qualidade das águas à 

reintegração dos cursos d’água à população nas áreas urbanas através do uso destas áreas para 

implantação de infraestrutura recreativa. 
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