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A cidade de Brasília abre suas portas para receber o XXI Simpósio Brasileiro de 
Recursos Hídricos - SBRH em novembro de 2015. O maior evento nacional na área 
de água apresenta-se com uma agenda desafiadora diante de um cenário que urge 
por soluções. Notadamente caracterizado por sua diversidade ambiental, o país 
precisa garantir disponibilidade hídrica para uma população e uma economia em 
crescimento, ampliar serviços de saneamento, avançar na conservação da qualidade 
de seus corpos hídricos com inserção de aspectos ecológicos à tomada de decisão. 

A lista de desafios pode ser longa e para enfrentá-los é preciso inovar, ampliar 
conhecimentos, gerar e implementar soluções compartilhadas. Ciência, tecnologia, 
política e programas de governo precisam acertar os seus passos para a 
convergência de seus alcances em busca da conservação dos recursos hídricos e da 
sustentabilidade do país. Nesse contexto, instala-se o tema central do XXI Simpósio 
Brasileiro de Recursos Hídricos, “Segurança hídrica e desenvolvimento sustentável: 
desafios do conhecimento e da gestão”. 

A Comissão Organizadora está empenhada em construir juntamente com toda 
a comunidade de recursos hídricos do país um evento rico em proposições e 
oportunidades. A cidade de Brasília oferece um ambiente onde o conhecimento 
científico e técnico tem a chance de se aproximar das esferas política e decisória, 
abrindo espaço para a definição e implementação das soluções necessárias ao setor 
de recursos hídricos e ao desenvolvimento sustentável no país. 

Na intenção de alinhar o país às discussões internacionais em curso, o XXI SBRH 
também contribuirá em suas temáticas com a preparação de Brasília e do país para 
sediar em 2018 o Fórum Mundial da Água e ainda com a implementação da agenda 
pós 2015 de desenvolvimento sustentável definida pelas Nações Unidas. 

É neste contexto da necessidade da ampliação dos debates, contando com maior 
número de atores de diferentes experiências e visões, que a ABRH se junta a APRH 
(Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos) e outras entidades africanas na 
promoção da décima segunda edição do Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos 
dos Países de Língua Portuguesa. 

A Comissão Organizadora, entusiasmada, vem convidá-los a fazer parte desse 
desafio. Tragam seus questionamentos, suas ideias, soluções e propostas. Venham 
somar para a construção de um novo cenário das águas no Brasil e no Mundo. 
Participem dessa conquista. O XXI SBRH e o 12o SILUSBA serão a oportunidade onde 
estudantes, pesquisadores, técnicos, profissionais, usuários, gestores e tomadores 
de decisão poderão trocar conhecimentos e experiências, fazer parcerias, gerar 
novos negócios, construir soluções e fazer novos amigos. 

MOTIVAÇÃO
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BRASÍLIA
A CApITAL dAS 
ÁguAS eM 2015
DIANTe DA ImPORTâNCIA DAS 
DISCUSSõeS qUe OCORReRãO 
DURANTe O SBRH e SILUSBA 
ASSIm COmO DA gRANDe 
qUANTIDADe De players dO 
SeTOR De ágUA PReSeNTeS 
NeSTeS eVeNTOS, NAqUeLe  
ANO A CIDADe De ReALIZAÇãO  
É CONSIDeRADA A CAPITAL  
DAS ágUAS.

em 2015
BRASÍLIA SeRá A CAPITAL  
DAS ágUAS! 

data e local

O XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
e o 12º Simpósio de Hidráulica e Recursos 
Hídricos dos Países de Língua Portuguesa 
serão realizados no período de 22 a 27 de 
novembro de 2015 em Brasília – dF no Centro 
de Convenções Ulysses guimarães, situado na 
SdC na Ala Sul. 

Localizado no coração de Brasília o Centro 
de Convenções Ulysses guimarães tem uma 
área construída de 54 mil m², abrigando cinco 
auditórios, sendo que um deles acomoda 3 
mil pessoas, além de 13 salas moduláveis por 
divisórias acústicas retráteis que permitem 
várias combinações. O Centro possui, ainda, 
um pavilhão de exposições com 6 mil m² de 
área locável, com capacidade para acolher 9 mil 
visitantes.

É o local apropriado para a realização do XXI 
SBRH e do 12o SILUSBA.
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público Alvo
O XXI SBRH e o 12o SILUSBA destinam-se a profissionais ligados a água e ao 
meio ambiente, entre universitários, professores, empresários, consultores 
ambientais, representantes de organismos não governamentais, 
representantes dos órgãos de governo em todas suas esferas, 
representantes de entidades usuárias dos recursos hídricos e demais 
recursos ambientais, empresas de consultoria em temas ambientais e 
demais interessados.

Historicamente o Simpósio da ABRH conta com grande participação de 
estudantes de graduação e pós-graduação de universidades renomadas, 
esses correspondem a aproximadamente 40% do público total do evento.

área ocupada

estandes

expositores

PÚBLICO ESTIMADO
Participantes: 2.000

Visitantes eXPOHIDRO: 3.500

Participantes de  
reuniões paralelas: 300 

Participantes de atividades 
voltadas à sociedade: 10.000

Sua instituição tem 
que participar !
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expOhIdRO
uma exposição com crescimento  
de impressionar

É cada vez maior a área ocupada pela 
montagem de estandes na EXPOHIDRO. 
No quadro ao lado, apresentamos a 
comparação das três últimas edições. É 
importante mencionar que a visitação 
à EXPOHIDRO é aberta e gratuita e que 
os números abaixo refletem as áreas 
efetivamente ocupadas pelos estandes.

O XXI SBRH injetará 
na economia local 
aproximadamente  

R$ 14 milhões

É ainda responsável 
pela geração de 350 

empregos diretos e 580 
empregos indiretos.

xxI SBRh e 12o SILuSBA
Impactos da realização
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xxI SBRh e 12o SILuSBA 
participe e seja um ator 

na construção deste 
case de evento 
verdadeiramente 

sustentável

Participação 
Sustentável

Buscando atender e reconhecer aqueles 
que desejam acompanhar todo evento 
por meio de APP para tablet e smartpho-
ne e que não desejam mais receber pas-
tas e materiais impressos, foi criada a ca-
tegoria PARTICIPANTe SUSTeNTáVeL.  

Uma vez que gera menos custos 
paga menos. Serão reconhecidos 

com crachás diferenciados.

  
Inscrições para 
Jovens Autores

Os jovens autores, idade máxima de  
30 anos, que se destacarem com o envio 
de trabalhos de maior qualidade terão 
suas inscrições como cortesia ofereci-
da pelas empresas patrocinadoras  
do evento. Utilizarão crachá diferen- 

ciado onde estará escrito: Jovem 
Autor com o logo da empresa 

que o apoiou.

Interação com a 
Sociedade

Atividade marcante da edição de 
2013, a ABRH continuará buscando 
o diálogo e deixando legados para a 
Sociedade. Palestras, concurso de fo-
tografia e concurso de redação nas 

escolas estão programados para 
serem realizados na semana 

do XXI SBRH.

Visita guiada 
a EXPOHIDRO 

Os entes da Sociedade que tiverem in-
teresse em visitar e conhecer a eXPOHI-

DRO terão a oportunidade de fazer uma 
visitação guiada a exposição, junto com 
monitores que serão treinados e capa-
citados para os acompanharem. Reco-

nhecemos que o tema é ainda de difícil  
compreensão e que nos cabe atraí-los  

para o despertar no que tange a  
questão da água.

Acessibilidade

Garantiremos a aces-
sibilidade de todos os 
portadores de necessi-

dades especiais.

Neutralização das 
emissões de carbono

A sustentabilidade do XX SBRH em 
2013 foi marcada pela neutralização das 
emissões de carbono, já em 2015 essa 
ação será ampliada. Plantaremos árvo-
res em local próximo ao CCUg repre-

sentando esta compensação onde 
contaremos com a presença de 

diversas autoridades.

Resíduos

Grande parte dos resí-
duos gerados em eventos 
podem ser aproveitados, 
por esta razão, implan-

taremos a coletiva 
seletiva de lixo.

Banco de Talentos da Água
A ABRH transformando a vida do estudante

O Simpósio da ABRH é a principal vitrine para o mercado 
de trabalho em assuntos ligados a água. As empresas  

patrocinadoras são convidadas para participar ativamente do 
evento, não só pelo marketing / Comercial, mas também  

pelo departamento de Recursos Humanos. 
Os estudantes que buscam colocação profissional cadastrarão seus 
Cvs no Banco de Talentos da água, cujo acesso será disponibilizado 
para as empresas patrocinadoras, que poderão agendar entrevistas 

durante o XXI SBRH e até mesmo conhecer mais de cada candidato, pois 
podem assistir a apresentação de seus trabalhos técnicos. Haverá ainda 
espaço para as empresas apresentarem qual é o perfil do profissional 
que recrutam, Só a formação acadêmica é suficiente ? Talvez não, pois 

hoje a liderança e a capacidade de empreender são características 
importantes. e ainda, quais foram os autores que surpreenderam o 

Comitê Científico com os trabalhos apresentados ? É intangível o 
valor dessa oportunidade de contato com este seleto grupo que 

será apresentado pela entidade mais respeitada do setor.  
O Simpósio transformará a vida das pessoas e não só em 

conhecimento e oportunidades dentro das universi-
dades, mas sim também dentro do mercado de 

trabalho, no setor privado.

Sustentabilidade, 
o pilar da construção 
de um evento diferente!
entendendo que o mundo clama por 
ações diferentes, a ABRH sai na frente  
e inova ao colocar a sustentabilidade 
como pilar da construção de um  
evento diferente.
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12O SILuSBA
TeMA CeNTRAL
gestão da água e do Território: 
Perspectivando Sinergias

TEMárIO
 » Gestão de recursos hídricos 

em contextos nacionais e 
transfronteiriços 

 » Água e serviços dos ecossistemas 
 » Água, território e adaptação à 

variabilidade climática 
 » Governança e Cidadania para a água 
 » educação para uma nova cultura da 

água 
 » Sistemas hídricos sustentáveis 
 » Inovação para uma economia verde 
 » A utilização das TIC na gestão de 

recursos hídricos

xxI SBRh
TeMA CeNTRAL
Segurança hídrica e desenvolvimento sustentável: 
desafios do conhecimento e da gestão

TEMAS FOCAIS (VINCULADOS AO TEMA CENTrAL)
 » Segurança Hídrica: conceitos, abordagens e aplicações.
 » Água e desenvolvimento Sustentável: pactuando uma agenda.
 » eventos extremos: monitoramento, previsão e gestão de risco. 

TEMárIO
 » Planejamento e gestão de Recursos Hídricos
 » Aspectos legais, normativos e regulatórios no uso e na gestão 

da água
 » gestão da água e gestão do Território
 » grandes Usuários: Racionalização, Reúso e Reciclagem
 » Mudanças Globais, Impactos e Adaptação em Recursos Hídricos
 » Sistemas de Informações em Recursos Hídricos
 » Hidrologia e Hidrogeologia
 » Saneamento Ambiental
 » Hidráulica
 » Hidro-energia
 » qualidade da água, Hidrossedimentologia e Ciclos Bio-

geoquímicos
 » Ambientes Costeiros
 » meio Ambiente e Hidro-ecologia
 » Tópicos especiais
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Sobre a ABRh 
A Associação Brasileira de Recursos Hídricos - ABRH é uma entidade que tem por finalidade 

congregar pessoas físicas e jurídicas ligadas ao planejamento e à gestão dos recursos hídricos 
no Brasil. Através dos associados, a ABRH desenvolve ações de caráter técnico-científico, espinha 
dorsal da sua atuação, jurídico-institucional e social.

Até recentemente, principalmente em nosso país, a água era considerada como um recurso natural 
renovável, em geral farto e abundante, e que poderia atender sem restrições a quase todas as 
necessidades que dele viessem a ser requeridas. Sua carência era sentida apenas nas regiões 
semiáridas, fato considerado, grave, mas natural. entretanto, com o passar do tempo a água passou 
a ser considerada como um recurso finito e, sobretudo, vulnerável. 

Fundada em 1977, a ABRH vem acompanhando, estimulando e participando do despertar da 
sociedade brasileira para este problema e além dos simpósios nacionais, organiza eventos regionais 
e diversos eventos temáticos, além de rica participação em co-promoções de eventos internacionais

Alinhando-se às mais modernas abordagens da ciência da gestão hídrica, a ABRH inicialmente 
formada predominantemente por engenheiros civis, ampliou seu quadro de associados com a 
participação de profissionais das mais diversas formações. Atuando com independência, tem 
procurado servir de fórum de debates e de encaminhamento das soluções das questões na área 
de recursos hídricos e, acima de tudo, atender aos interesses da sociedade como um todo, com 
participação destacada na formulação das políticas públicas de recursos hídricos brasileiras.

Mais informações: www.abrh.org.br

Sobre a ApRh
A Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH) é uma associação científica e técnica, sem 

fins lucrativos, constituída por escritura notarial de 4 de Agosto de 1977, publicada no “Diário da 
República” n.º 204 - 3a série, de 3 de Setembro de 1997, com alterações aprovadas em Assembleia 
geral de 19 de Fevereiro de 1986 e escritura notarial de 6 de Outubro de 1986. A Associação, que 
tem sede em Lisboa, em instalações cedidas pelo Laboratório Nacional de engenharia Civil, pretende 
fomentar o tratamento multissectorial e interdisciplinar dos problemas da água, onstituindo um 
forum para profissionais de diversas formações e sectores de actividade com intervenção no 
domínio dos recursos hídricos.
 
A APRH tem como objectivos:
 » promover a nível nacional o progresso dos conhecimentos e o estudo e discussão dos 

problemas relativos aos recursos hídricos, nomeadamente nos domínios da gestão, do 
planeamento, do desenvolvimento, da administração, da ciência, da tecnologia, da investigação 
e do ensino;

 » fomentar e apoiar iniciativas visando a cooperação das entidades singulares e colectivas 
interessadas na criação de estruturas e de meios adequados à resolução dos problemas 
existentes no âmbito dos recursos hídricos nacionais;

 » apoiar e participar em acções destinadas a difundir os conceitos de uma política sustentável de 
recursos hídricos nacionais;

 » colaborar com organismos e associações congéneres e suscitar a participação portuguesa em 
programas internacionais, no domínio dos recursos hídricos com interesse para o País.

Mais informações: www.aprh.pt
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OpORTuNIdAdeS de pARTICIpAÇÃO
Cotas de patrocínios

COTA 
eSpeCIAL

 » Outras cotas de valores superiores ao que apresentamos neste portfolio podem ser 
discutidas e negociadas diretamente com a ABRH.

COTA 
dIAMANTe
R$ 350.000,00

 » Um estande de 240m2 na eXPOHIDRO com montagem por conta do patrocinador 
 » Acesso ao Banco de Dados de Talentos da água
 » exibição de clipe institucional com duração máxima de 1 minuto e meio durante a 

solenidade de abertura do Simpósio
 » Utilização de sala totalmente equipada para o evento / reunião / atividade do patrocinador 

ao término das atividades do Simpósio
 » Logotipo no APP para smartphone e tablet
 » Capa de TNT para fixação nas poltronas do Auditório 
 » Inserção de seu logotipo, em:

 ■ Material de divulgação 
 ■ Site do Simpósio com link da sua empresa
 ■ Material de sinalização
 ■ TVs de LCD que serão fixadas em pontos estratégicos
 ■ Pórtico de entrada 
 ■ Bloco de rascunho
 ■ Anais do Simpósio

 » Banner eletrônico com maior tamanho na página principal do Simpósio na Internet
 » Anúncio de página inteira no programa final
 » Projeção da logomarca no telão do auditório
 » Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Abertura
 » 50 inscrições para empresa
 » 10 Inscrições para os jovens autores

COTA 
pLATINA 

R$ 240.000,00

 » Um estande de 120m2 na eXPOHIDRO com montagem por conta do patrocinador
 » Acesso ao Banco de Dados de Talentos da água
 » exibição de clipe institucional com duração máxima de 1 minuto e meio em intervalo do 

Simpósio
 » Logotipo no APP para smartphone e tablet
 » Capa de TNT para fixação nas poltronas do Auditório
 » Inserção de seu logotipo, em:

 ■ Material de divulgação 
 ■ Site do Simpósio com link da sua empresa
 ■ Material de sinalização
 ■ TVs de LCD que serão fixadas em pontos estratégicos
 ■ Pórtico de entrada 
 ■ Bloco de rascunho
 ■ Anais do Simpósio

 » Banner eletrônico com maior tamanho na página principal do Simpósio na Internet
 » Anúncio de página inteira no programa final  
 » Projeção da logomarca no telão do auditório 
 » Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Abertura
 » 35 inscrições para a empresa
 » 10 Inscrições para os jovens autores
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COTA 
OuRO

R$ 125.000,00

 » Um estande de 60m2 na eXPOHIDRO com montagem por conta do patrocinador 
 » Acesso ao Banco de Dados de Talentos da água
 » Logotipo no APP para smartphone e tablet
 » Inserção de seu logotipo, em:

 ■ Material de divulgação 
 ■ Site do Simpósio com link da sua empresa
 ■ Material de sinalização
 ■ TVs de LCD que serão fixadas em pontos estratégicos
 ■ Pórtico de entrada 
 ■ Bloco de rascunho
 ■ Anais do Simpósio

 » Banner eletrônico com maior tamanho na página principal do Simpósio na Internet
 » Anúncio de 3/4 no programa final  
 » Projeção da logomarca no telão do auditório
 » Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Abertura
 » 18 inscrições para empresa
 » 3 Inscrições para os jovens autores

COTA 
pRATA 

R$ 75.000,00

 » Um estande de 30m2 na eXPOHIDRO com montagem por conta do patrocinador 
 » Acesso ao Banco de Dados de Talentos da água
 » Logotipo no APP para smartphone e tablet
 » Inserção de seu logotipo, em:

 ■ Material de divulgação 
 ■ Site do Simpósio com link da sua empresa
 ■ Material de sinalização
 ■ TVs de LCD que serão fixadas em pontos estratégicos
 ■ Pórtico de entrada 
 ■ Bloco de rascunho
 ■ Anais do Simpósio

 » Anúncio de 1/2 no programa final  
 » Projeção da logomarca no telão do auditório
 » Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Abertura
 » 11 inscrições para empresa
 » 1 Inscrição para os jovens autores

COTA 
BRONZe

R$ 38.000,00

 » Um estande de 18m2 na eXPOHIDRO com montagem por conta do patrocinador 
 » Acesso ao Banco de Dados de Talentos da água
 » Logotipo no APP para smartphone e tablet
 » Inserção de seu logotipo, em:

 ■ Material de divulgação 
 ■ Site do Simpósio com link da sua empresa
 ■ Material de sinalização
 ■ TVs de LCD que serão fixadas em pontos estratégicos
 ■ Pórtico de entrada 
 ■ Bloco de rascunho
 ■ Anais do Simpósio

 » Anúncio de 1/4  no programa final  
 » Projeção da logomarca no telão do auditório
 » Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Abertura
 » 5 inscrições para empresa
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COTA 
eSTANhO
R$ 24.000,00

 » Um estande de 12m2 na eXPOHIDRO com montagem por conta do patrocinador 
 » Acesso ao Banco de Dados de Talentos da água
 » Logotipo no APP para smartphone e tablet
 » Inserção de seu logotipo, em:

 ■ Material de divulgação 
 ■ Site do Simpósio com link da sua empresa
 ■ Material de sinalização
 ■ TVs de LCD que serão fixadas em pontos estratégicos
 ■ Pórtico de entrada 
 ■ Bloco de rascunho
 ■ Anais do Simpósio

 » Projeção da logomarca no telão do auditório
 » Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Abertura
 » 3 inscrições para empresa

COTA 
ApOIO

R$ 13.000,00

 » Acesso ao Banco de Dados de Talentos da água 
 » Inserção de seu logotipo, em: 

 ■ Material de divulgação 
 ■ Site do Simpósio com link da sua empresa 
 ■ Material de sinalização 
 ■ TVs de LCD que serão fixadas em pontos estratégicos 
 ■ Pórtico de entrada 
 ■ Bloco de rascunho 
 ■ Anais do Simpósio 

 » Projeção da logomarca no telão do auditório 
 » Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Abertura 
 » 1 inscrições para empresa

patrocínio de produtos e Serviços 
Item Valor Vantagens

Pastas R$ 50.000,00
 » Logotipo nas pastas dos participantes
 » 2 inscrições

Internet R$ 30.000,00

 » Acesso à internet liberado para todos os patrocinadores do evento 
 » Personalização do nome da rede e da senha para acesso, para atender a 

demanda do patrocinador 
 » 1 inscrição 

APP R$ 25.000,00
 » Logotipo no aplicativo para smartphone e tablet.
 » 1 inscrição 

TV de LCD R$ 3.300,00(*)  » Veiculação de logotipo da empresa durante todo o período do evento

(*) – essa é a única cota que mais de uma empresa pode adquirir, as demais são exclusivas.

estandes na expOhIdRO 
Instituição Associada Instituição Não Associada 

metro quadrado (sem montagem básica) R$ 680,00 R$ 850,00

Valor da montagem básica por metro quadrado R$ 95,00 R$ 95,00

Nesses valores mantemos a montagem básica composta de:

essa montagem básica poderá ser contratada por empresas que adquirirem áreas com até 18m².

 » piso carpetado
 » 1 mesa e três cadeiras
 » divisórias de 2,20 m de altura

 » iluminação: 1 lâmpada a cada 3 m2 e 2 pontos de luz
 » testeira com o nome da empresa (sem logotipo)
 » uma inscrição no Simpósio.
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apoio inStitucional

promoção

Rua george Ohm, 230 - 19º andar - Torre A
Cidade monções – 04576-020 - São Paulo - SP 

Fone: +55 11 3056-6000
xxisbrh@abrh.org.br  |  www.abrh.org.br/xxisbrh

organização

patrocínio

Cota Platina Cota estanhoCota Bronze Cota Apoio


