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1 APRESENTAÇÃO 

 

O produto técnico apresentado neste documento foi elaborado a partir do 

trabalho de conclusão de curso “O Paisagismo em Wetlands Construídos” (CÁSPAR, 

2020), realizado no âmbito do Programa de Mestrado Profissional Sustentabilidade em 

Recursos Hídricos, da Universidade Vale do Rio Verde - UninCor. 

A autora do trabalho, Isabella Cáspar, é arquiteta pelo Centro Universitário 

UNA. Atuou em projetos residenciais e comerciais, com foco em design de interiores e 

paisagismo. 

Tendo em vista as habilidades e competências desenvolvidas no curso de 

arquitetura e urbanismo, e tendo como problema de pesquisa sistemas de tratamento por 

Wetlands Construídos (WC), a pesquisa realizada teve como objetivo a elucidação sobre 

o uso de plantas ornamentais passíveis de serem empregadas em WC, considerando a 

eficiência necessária para o tratamento de efluentes.  

Para se alcançar o objetivo proposto, foi realizada uma extensa revisão 

bibliográfica sobre o tema, assim como a identificação de parâmetros de projetos e 

operacionais, sendo proposto um projeto paisagístico para um WC de fluxo horizontal 

existente no município de Agronômica, localizado em Santa Catarina, como exemplo 

possível de ser replicado em diferentes localidades, sendo consideradas as 

especificidades locais, o clima e as características do efluente. 

A pesquisa desenvolvida, na medida em que propõe intervenções paisagísticas 

em áreas onde são instalados sistemas de tratamento de efluentes, que tradicionalmente 

geram rejeição por parte da população, contribui para maior aceitação de ações em prol 

do saneamento ambiental. 

O produto vinculado à pesquisa desenvolvida, e aqui apresentado, contempla a 

maquete virtual 3D do projeto paisagístico proposto, sendo uma ferramenta crucial para 

adequada implementação e manutenção do projeto. O vídeo contendo a apresentação da 

maquete virtual 3D encontra-se disponível pelo link https://youtu.be/Mr_2Qb19bOQ, 

para que o projeto tenha ampla divulgação, tanto para engenheiros e arquitetos quanto 

para demais profissionais com interesse na área e público em geral. 

 

 

  

https://youtu.be/Mr_2Qb19bOQ
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2 O PRODUTO  

 

O primeiro passo para elaboração do produto foi a escolha dos programas, sendo 

utilizados três softwares distintos, quais sejam: AutoCad® e SketchUP®, esses dois 

pertencentes ao formato CAD (do inglês, Computer Aided Design). O terceiro programa 

utilizado foi o Lumion®, que é um software de renderização, para a conversão de 

modelos 3D para imagens e vídeos em modelos fotorealistas. 

A primeira etapa da criação foi feita em formato 2D no Autocad, onde foi 

possível criar os formatos e os dimensionamentos como se estivessem sendo feitos 

manualmente com esquadros e compassos, com a intenção de facilitar os cálculos dos 

ângulos e total precisão das metragens. 

Na segunda etapa foi utilizado o programa SketchUp, que possui simples 

interface para ambientação em 3D, sendo possível importar o modelo 2D feito no 

Autocad para o 3D e fazer a modelagem. 

Na terceira etapa foi utilizado o programa Lumion, que por ser um software de 

renderização fotorealista, permite simular transparências, luz natural e artificial e criar a 

natureza de detalhes do cenário, como pedras, folhas e plantas. 

Todos os programas mencionados permitiram a construção da maquete 3D, que 

tem como objetivo semelhar ambientes e condicionantes do projeto arquitetônico, 

urbanístico ou paisagístico, antes mesmo de sair do papel.  

Como este se trata de um projeto paisagístico, com a execução da maquete 

digital 3D pode-se ter a sensação realística de como ficará o projeto em sua fase final de 

execução. Do contrário, o resultado final, no que concerne a paleta de cores e disposição 

das plantas, seria visualizada somente após o crescimento das espécies.  

Com a maquete eletrônica fotorealística tem-se a sensação de estar dentro do 

projeto antes mesmo dele estar concretizado. Esse tipo de maquete faz com que o 

arquiteto tenha mais liberdade na hora de criação de um projeto, podendo se arriscar em 

ferramentas disponíveis, como os mencionados softwares, permitindo assim a 

composição de contornos orgânicos ou geométricos de forma rápida e de fácil 

visualização, possibilitando testar diversas soluções para um mesmo projeto. 

Nos apêndices são apresentadas as plantas baixas do projeto paisagístico 2D e 

3D, assim como visão lateral do projeto 3D. O projeto paisagístico proposto, 

apresentado na maquete virtual 3D, pode ser visualizado pelo link 

https://youtu.be/Mr_2Qb19bOQ  

https://youtu.be/Mr_2Qb19bOQ
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3 ORIENTAÇÕES 

 

Para o melhor uso do produto exposto, é de suma importância considerar alguns 

itens antes da elaboração de projetos semelhantes, quais sejam: 

✓ Avaliação da localização do terreno; 

✓ Análise dos elementos construtivos mais adequados (considerando 

aspectos técnicos e econômicos); 

✓ Análise do projeto como um todo, considerando as condicionantes 

naturais (insolação, ventilação, dentre outros) que impactem no projeto 

paisagístico, considerando as espécies pré-definidas, assim como a 

eficiência do tratamento dos WC; 

✓ Consideração de aspectos estéticos e a intenção pretendida de interação 

com o entorno, assim determinando qual o objetivo do projeto; 

✓ Estabelecimento de um cronograma de manutenção, englobando a poda 

das plantas, que deve ser realizada de acordo com a fisiologia das 

diferentes espécies, além da remoção de plantas antigas e outros resíduos 

que possam prejudicar o sistema. 

 

Considerando esses aspectos, torna-se mais fácil e mais objetiva a 

replicabilidade do projeto paisagístico. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A maquete digital 3D elaborada poderá servir como uma orientação para 

estimular as ideias e o processo de criação. Poderá ser utilizado pelos profissionais da 

área a fim de desenvolverem projeto semelhante de paisagismo em Wetlands 

Construídos, ou até mesmo consultado por órgãos e empreendedores que desejam 

visualizar a capacidade de percepção e imaginação do projeto de forma tridimensional e 

suas interações de proporções desejadas.  
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APÊNDICE 

 

Apêndice A. Planta baixa do projeto paisagístico proposto, desenvolvida no programa 

AutoCad® - 2D 
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Apêndice B. Planta baixa do projeto paisagístico proposto, modelada e renderizada – 

programas SketchUP® e Lumion®. 
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Apêndice C. Vista lateral do projeto paisagístico proposto, modelada e renderizada – programas SketchUP® e Lumion®. 
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