


 

ILHAS FLUTUANTES 
São sistemas ativos de tratamento, 

purificação e vivificação de corpos d´água. 



NA NATUREZA NADA SE CRIA,  

NADA SE PERDE,  

TUDO SE TRANSFORMA”. 
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PRINCIPIOS DA PERMACULTURA 

• Trabalhar com a Natureza, e não contra a Natureza; 
• Cada elemento executa mais de uma função, e cada função é 

suportada por mais de um elemento; 
• Planejamento eficiente de energia para casas e assentamentos com 

previsão para o futuro; 
• Reciclagem local de energias e dejetos; 
• Capte e armazene energia; 
• Utilização da aceleração da sucessão natural (agrofloresta);  
• Uso e valorização dos recursos naturais disponíveis; 
• Cooperação e não Competição; 
• O problema é a solução; 
• A diversidade proporciona estabilidade; 
• Use soluções pequenas e lentas; 
• Observe e Interaja; 
• Pratique a Auto-regulação e aceite feed-back. 

 

 





CONTEÚDO    CONCEITO    CONTEXTO 
Técnicas    Princípios        Real 
     Valores 



FUNÇÕES E BENEFÍCIOS 



Ilhas flutuantes multifuncionais / Para que servem? 
 

• As Ilhas Flutuantes servem para melhoria da qualidade da água em 

corpos hídricos, criação e manutenção de habitats terrestres e 

aquáticos, vivificação de rios e lagos, restauração de áreas 

brejosas/pantanosas, melhoria estética de ambientes urbanos e 

rurais, entre outros; 



Ilhas flutuantes multifuncionais / Para que servem? 
 

• Seu sistema radicular denso e diverso proporciona habitat para a 

criação de biofilmes (colônias de bactérias diversas), auxiliando na 

degradação da matéria orgânica presente nos corpos hídricos; 



Ilhas flutuantes multifuncionais / Para que servem? 
 

• Através dos efeitos de borda, cria uma maior área de interface entre 

ambiente aquático e terrestre, aumentando exponencialmente a 

biodiversidade local, e proporcionando um maior equilíbrio entre os 

níveis tróficos da cadeia alimentar; 



Ilhas flutuantes multifuncionais / Para que servem? 
 

• São construídas raízes artificiais que aumentam ainda mais as áreas 

de superfície de contato e servem de esconderijo e fonte de alimento 

para diversos peixes e outras espécies aquáticas e/ou anfíbios; 

 



FOSSA 
SÉPTICA 

FILTRO SUMIDOURO 

Ilhas flutuantes multifuncionais / Para que servem? 
 

• As ilhas flutuantes se assemelham ao conceito dos “Wetlands 

construídos” atuando como sistemas secundários e terciários de 

tratamento de esgoto domésticos e sistemas secundários de 

efluentes industriais; 



RIO PINHEIROS – SÃO PAULO, BRASIL (2014) 



Canal Baima - China  

600 metros de comprimento  

Vazão diária : 2840m³/dia de esgoto bruto 















Ilhas flutuantes multifuncionais / Para que servem? 
 

• O fato de serem densamente plantadas atua significativamente sobre a 

estética de corpos d´água, embelezando locais que antes passavam 

despercebidos pelos transeuntes e usuários; 



Ilhas flutuantes multifuncionais / Para que servem? 
 

• A construção de ilhas artificiais contribui e potencializa o efeito de 

trampolins verdes ecológicos, servindo de área para pouso, 

descanso e reprodução de aves diversas, onde normalmente se 

encontram ninhos devido a baixa probabilidade da presença de 

predadores; 



Implantação Sítio Olho D´Água – 
Mogi das Cruzes, SP 



Ilhas flutuantes multifuncionais / Para que servem? 
 

• As ilhas flutuantes podem ser adaptadas como canteiros produtivos 

em áreas onde não haja contaminação d´água, produzindo 

alimentos como verduras, legumes, vegetais e ervas, onde produzem 

até duas vezes mais rápido, sem necessidade de adubação e/ou 

irrigação, além de aumentar a área disponível de canteiros no 

empreendimento. 



O nosso organismo é composto por 
aproximadamente 75% da água. 

 
 
 
 

ENTÃO VAMOS MEXER NOSSAS 
ÁGUAS INTERNAS, PORQUE... 
 ÁGUA PARADA DÁ DENGUE!!! 


