
EVENTO | No dia 26/08/2015 ocorreu na Escola de 

Engenharia da UFMG um seminário sobre sistemas alagados 

construídos (SAC ou wetlands). O evento foi realizado pela 

empresa Wetlands Construídos e apoiado pela UFMG (DESA, 

CTIT,  ICB, INOVA), FIEMG, Maccaferri, Itubanaiá, Pimenta de 

Ávila Consultoria e grupo Wetlands Brasil. 

 

O objetivo do evento foi apresentar ao público a tecnologia que 

também é conhecida comercialmente como jardins filtrantes. 

Estes sistemas vêm atraindo olhares da sociedade haja vista a 

possibilidade de produção de água para reúso e seu potencial 

paisagístico e agroeconômico, que transformam uma ETE num 

ícone de sustentabilidade. 
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Seminário sobre wetlands construídos 

discute a tecnologia e registra seu potencial para  

o tratamento de águas, efluentes e lodos 
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PALESTRAS | Foram ministradas quatro palestras: 

 

“Wetlands Construídos ao redor do mundo: O que são e para 

que servem”, ministrada por André Baxter Barreto, gestor 

executivo na empresa Wetlands Construídos. 

 

“Resultados práticos das pesquisas da UFMG sobre wetlands 

construídos”, ministrada pelo Professor Marcos von Sperling, 

do DESA/UFMG. 

 

“A importância da vegetação para os sistemas alagados 

construídos”, ministrada pelo Professor Antônio Teixeira de 

Matos, do DESA/UFMG. 

 

“Wetlands construídos aplicados à mineração”, ministrada por 

Luciano Rodrigues Gomes Santos, da Pimenta de Ávila 

Consultoria. 

 

 

 

O evento recebeu 

mais de 300 

pessoas e contou 

com a participação de 

102 instituições, 

incluindo órgãos 

públicos, empresas 

privadas, instituições 

de ensino e entidades 

de classe. 

 

5 

6 

6 

15 

22 

41 

ASSOCIAÇÃO DE CLASSE 

GOVERNO 

SANEAMENTO 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

INDÚSTRIA 

EMPRESAS PRIVADAS 

PERFIL DAS INSTITUIÇÕES 

+NEWSLETTER 
© Wetlands Construídos 2015  

Av. Antônio Carlos, 6627, CPDEE/LEAT - Campus 

Pampulha - Belo Horizonte - MG - CEP 31270-901 

(+55-31) 9744-2585 

WWW.WETLANDS.COM.BR 

ESTUDANTES 

35% 

ENGENHEIROS 

31% 

BIÓLOGOS 

8% 

DIVERSOS 

26% 

PERFIL DOS PARTICIPANTES 

TEMAS DEBATIDOS | O seminário registrou algumas 

considerações importantes sobre os sistemas wetlands 

construídos: 

 

 Os sistemas wetlands construídos são consagrados ao 

redor do mundo como solução para tratamento de águas, 

efluentes e lodos há mais de 50 anos. 

 

 Sua aplicação mercadológica é diversa atendendo desde 

o tratamento de efluentes domésticos até efluentes 

industriais complexos e águas de drenagem ácida de 

minas (DAM). 

 

 Há centenas de pesquisas no mundo que comprovam a 

eficiência e as vantagens desta tecnologia frente a outras.  

 

 No Brasil, o potencial da tecnologia é alto e já existem 

implantações bem sucedidas. 

 

 A vegetação é um importante elemento do sistema, pois 

atua na degradação dos poluentes, cria um ambiente 

esteticamente atraente e pode trazer retorno econômico 

pelo seu aproveitamento. 

 

 Os wetlands construídos apresentam custos de 

implantação e operação mais atraentes que os de outras 

tecnologias, porém devem ser projetados caso a caso 

para se ter um orçamento preciso. 

AGRADECIMENTOS | A Wetlands Construídos 

agradece aos apoiadores, palestrantes e participantes pelo 

apoio e qualidade do seminário. Apesar de breve, o evento 

contribuiu para difusão dos conhecimentos desta valiosa 

tecnologia no cenário brasileiro. 

O nosso muito obrigado a todos e até breve! 


