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AMBIENTE

Tratando esgotos com plantas

Sistema de wetlands construídos, que reproduz o funcionamento de manguezais, 
é tecnologia ecológica para tratamento de efluentes sanitários e industriais

O manifesto “Caranguejos com 

Cérebro” marcou o início do movimento 

Manguebeat, que, na década de 1990, 

reivindicou a importância dos manguezais, 

denunciou o abandono econômico-social 

desse ecossistema, a pobreza e a desi-

gualdade em Pernambuco. Seus principais 

ícones foram Fred Zero Quatro e Chico 

Science, líderes das bandas Mundo Li-

vre S/A e Nação Zumbi. Vinte anos após 

o manifesto, Fred e Chico teriam orgulho 

do trabalho do biólogo sanitarista André 

Baxter Barreto, que tenta popularizar no 

Brasil o já consagrado na Europa sistema 

de wetlands construídos – ou sistemas 

alagados construídos. 

Os wetlands construídos são ecos-

sistemas artificiais que reproduzem os 

princípios básicos de purificação da água 

dos ecossistemas alagados naturais, como 

os manguezais, porém com o intuito de 

tratar efluentes. Na natureza, os mangues 

são capazes de filtrar água. Isso acontece 

através de vários processos de remoção 

de poluentes na zona radicular, como a 

ação de microrganismos associados à ri-

zosfera, absorção de nutrientes pelas plan-

tas, precipitação de metais, dentre outros.

Segundo André Barreto, o potencial 

dos wetlands construídos está justamente 

na reprodução desse ecossistema, um dos 

mais importantes do mundo. “Os wetlands 

construídos são espelhados nos ecossis-

temas aquáticos, tais como pântanos e 

manguezais, que são áreas temporária ou 

permanentemente alagadas. É sabido que 

esses ecossistemas aquáticos desempe-

nham importante papel na ciclagem de 

nutrientes e na filtração de águas, um dos 

mais valiosos serviços ambientais do pla-

neta”, afirma. 

O engenheiro civil Marcos Von 

Sperling, pesquisador da área, conta que 

a aplicação mais difundida dos alagados 

construídos é o tratamento de esgotos 

domésticos, que já conta com milhares 

de sistemas operando no mundo. “Esta 

forma de utilização engloba águas resi-

duárias geradas em comunidades, bem 

como esgotos gerados em condomínios, 

pousadas, restaurantes, escolas e outras 

instituições”, conta. Além disso, outra apli-

cação possível é o tratamento de efluentes 

industriais “Neste caso, deve-se analisar 

o tipo de indústria e o efluente gerado, 

para verificar sua adequabilidade para o 

tratamento biológico, que é empregado 

nos wetlands. Há também utilização para o 

tratamento de lodo, tanto o de caminhões 

limpa-fossa, quanto o gerado em estações 

de tratamento de esgotos. Os wetlands 

têm sido empregados também para o tra-

tamento de águas pluviais, antes de elas 

chegarem aos rios”, explica Marcos.

Esses sistemas são classificados 

pelo regime de escoamento do líquido. 

“As variações mais comuns são os sis-

temas de escoamento subsuperficial 

vertical e horizontal, em que não há lâ-

GERAL

Wetlands construídos também são usados no tratamento de cursos 

d’água urbanos como para revitalização do Rio Sena, nos arredores de Paris.
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mina d’água aparente. Os sistemas verticais 

podem receber esgotos brutos sobre sua 

superfície, já os horizontais devem receber 

efluentes mais clarificados (com menor teor 

de sólidos). Os wetlands superficiais, onde é 

visível o espelho d’água, são mais utilizados 

para efluentes com menores teores de maté-

ria orgânica e sólidos, como etapa para poli-

mento final ou armazenamento de água para 

reúso”, descreve André Barreto.

Apesar de pouco conhecida no país, 

a demanda pela tecnologia cresce cada vez 

mais. “No Brasil, o uso dessa tecnologia está 

em expansão. Várias universidades vêm se 

empenhando para testar e divulgar esta tec-

nologia no Brasil e já há várias instalações 

em escala real. Na região sul há sistemas 

wetlands implantados em pequena, média e 

grande escala para tratamento de esgotos e 

também instalações para tratamento de lodos 

de ETE e de caminhões limpa-fossa”, afirma 

Barreto. “Com as metas de universalização 

do saneamento estabelecidas pelo governo 

federal, o mercado de saneamento vem se 

aquecendo e as perspectivas para utilização 

dos wetlands construídos são grandes. Te-

mos clima favorável, áreas disponíveis, rica 

biodiversidade vegetal e domínio das técnicas 

construtivas”, acredita. “Há que se comentar 

que o cenário nacional é de carência de ser-

viços de tratamento de esgotos e que essa 

tecnologia pode contribuir para reverter essa 

realidade”, completa.

Vantagens

Os wetlands têm uma série de vanta-

gens em relação a sistemas convencionais 

de tratamento de efluentes. Dentre elas estão 

a simplicidade construtiva e operacional; os 

baixos custos de implantação, manutenção e 

operação; independência de energia elétrica; 

não geração de lodo como resíduo; indepen-

dência de produtos químicos; ausência de 

odores, ruídos e vibração. 
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Além disso, André ressalta a beleza 

estética, o valor paisagístico e a possibilida-

de de aproveitamento agrícola da biomassa 

produzida. “Dentre todas as vantagens, a 

que mais se destaca nos wetlands constru-

ídos é a possibilidade de construção de um 

espaço esteticamente atraente, que pode 

ser transformado em um ícone de susten-

tabilidade. Há também a possibilidade de 

aproveitamento agrícola da vegetação que 

recobre o sistema. Esse aspecto paisagísti-

co e agroeconômico reduz a desvalorização 

da área, devendo ser contabilizado na ava-

liação econômica e financeira para seleção 

da tecnologia de tratamento. Acredito que 

essas características são o grande dife-

rencial dessa tecnologia, pois transformam 

a visão da sociedade sobre saneamento 

ambiental através da elegância e robustez 

desses sistemas”, destaca. 

Sobre a qualidade das águas trata-

das num sistema wetland, André esclarece 

que não há motivos para desconfiança. 

“Esses sistemas são conhecidos por atingir 

elevada eficiência de remoção de poluen-

tes, alcançando 80 a 99% de eficiência 

para matéria orgânica (DBO) e sólidos em 

suspensão (SS), e 30 a 40% para Nitro-

gênio Total (NT), para citar poucos parâ-

metros. Os wetlands construídos também 

alcançam elevada eficiência de remoção 

de organismos patogênicos e indicadores 

de contaminação fecal, como coliformes 

fecais”, esclarece.

Plantas

Para alcançar esses níveis de remo-

ção de poluentes é preciso atentar, dentre 

outros critérios, para os vegetais escolhi-

dos no projeto do wetland. Eles devem ter 

uma série de características, como ciclo 

de vida perene, sistema radicular volumo-

so e extenso, suportar ambiente contínua 

ou temporariamente alagado, apresentar 

elevada taxa de crescimento e propaga-

ção por rizomas, facilidade de manejo, 

poda e colheita. Além disso, a espécie tem 

que ter baixa susceptibilidade à incidência 

de pragas e doenças e apresentar poten-

cial estético ou de reúso de biomassa, 

como produtos para alimentação animal, 

produção de flores e fibras.

As mais comumente usadas são a 

taboa, o papyrus, o Tifton 85 e o caniço-

de-água e, segundo André Barreto, existem 

várias espécies com potencial. “Podemos 

citar diversas espécies vegetais de interes-

se para aplicação nos wetlands, especial-

mente num país como o Brasil, conhecido 

por sua biodiversidade. Há também espé-

cies de culturas que podem trazer outros 

benefícios econômicos ao sistema. Há uma 

lista extensa de plantas que ainda precisam 

ser investigadas e validadas”, afirma. Essa 

lista inclui o arroz, milho, aveia, azevém, 

girassol, copo-de-leite, capim-elefante e 

chapéu-de-couro, entre outras.

O manifesto “Caranguejos com Cé-

rebro”, marco inicial do movimento esté-

tico-político Manguebeat, não nos deixou 

esquecer a importância dos manguezais 

e das pessoas que vivem ao redor desse 

ecossistema. Hoje, os alagados construí-

dos reproduzem os mangues e oferecem 

alternativa ecológica e vantajosa para tra-

tamento de efluentes. O verso de Chico 

Science continua atual quando diz que 

“só tem caranguejo esperto saindo desse 

manguezal”.
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SAIBA MAIS:

Sobre a pesquisa de André, os sis-

temas alagados construídos na Europa  e 

a situação do saneamento básico no Bra-

sil em www.crea-mg.org.br/publicacoes/

Pages/wetlands-construidos.aspx
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Outro uso possível é no tratamento de efluentes industriais, 

como na simulação, em que o paisagismo também foi explorado.


