
 

4º Reunião do Grupo Wetlands Brasil  

 

A 4ª reunião oficial do Grupo Wetlands Brasil ocorreu na cidade de Belo 

Horizonte, dia 01 de agosto de 2019, durante o 4º Simpósio Brasileiro sobre 

Wetlands Construídos, contando com 26 participantes, dentre estes 

pesquisadores, estudantes e demais profissionais interessados na aplicação de 

wetlands construídos. 

 

Principais assuntos abordados: 

 

1 Site oficial do grupo Wetlands Brasil. 

- O site do grupo será migrado para uma plataforma exclusiva. Para isso, os 

custos envolvidos serão cobertos pelo saldo restante oriundos da organização 

do 4º Simpósio Brasileiro sobre Wetlands Construídos; 

- Inicialmente, o site será organizado pelos membros do grupo André B. Barreto 

e Gabriel Vasconcellos. 

 

2 Inserção do documento de consenso na discussão da revisão das NBR 

7229/93 e NBR 13969/97. 

- Foi abordado entre os presentes que o documento de consenso elaborado 

pelo Grupo Wetlands Brasil referente ao dimensionamento de wetlands 

construídos será apresentado em uma reunião da NBR. O principal objetivo 

dessa ação não é promover a normatização dos wetlands construídos, mas sim, 

apresentar o material produzido pelo grupo. 

 



3 Participação efetiva dos membros nas edições futuras do Boletim 

Wetlands Brasil. 

- Foi enfatizado a importância da contribuição dos membros do grupo para a 

confecção do Boletim Wetlands Brasil. 

 

4 Assuntos Gerais.  

- A Prof. Tamara van Kaick (UTFPR) buscará a possibilidade dos trabalhos 

referente a temática wetlands construídos serem apresentados em um único 

painel durante o Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental que 

ocorrerá em 2021 em Curitiba/PR.  

- Foi abordado que o 5º Simpósio Brasileiro de Wetlands Construídos será 

realizado em 2021 em Santa Cruz do Sul. 

- As filmagens realizadas no 4º Simpósio Brasileiro de Wetlands Construídos será 

disponibilizada, mediante a edição do vídeo, sendo fornecido apenas a parte 

solicitada pelo interessado.  

- As palestras realizadas durante o 4º Simpósio Brasileiro sobre Wetlands 

construídos serão disponibilizadas para download no site do evento. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


