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Com periodicidade bienal, o Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos conta 

com a participação de governadores de estado, prefeitos, ministros, parlamen-

tares, secretários estaduais, reitores de universidades, presidentes de agências 

reguladoras, diretores de empresas públicas, estaduais e federais, líderes do se-

tor privado, empresas prestadoras de serviços e fabricantes de equipamentos, 

além de representantes do meio acadêmico e da comunidade hídrica em geral.

PÚBlICO

RESUlTADOS ESPERADOS

Historicamente o Simpósio da ABRH conta com grande participação de estudantes, aproximadamente 40% do pú-

blico total do evento. Tendo em vista o local de realização de sua vigésima edição em Bento Gonçalves/RS, próximo 

a várias universidades da Região Sul, espera-se uma participação significativa de estudantes destas universidades.

PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES

O Brasil está entrando em um processo acelerado de 

desenvolvimento. A construção de grandes obras de 

infraestrutura, destinadas a atender ao crescimento 

econômico nacional e aos dois grandes eventos espor-

tivos que serão realizados no Brasil, em 2014 a Copa 

do Mundo e em 2016 os Jogos Olímpicos, impactarão 

os recursos naturais, especialmente os recursos hídri-

cos. Porém, este momento de crescimento, pode ser a 

oportunidade para que ocorram avanços na eficiência 

do sistema brasileiro de gerenciamento dos recursos 

hídricos, base do desenvolvimento sustentado. 

O Brasil e o mundo têm enormes desafios pela fren-

te. O XX Simpósio da ABRH pretende ser o espaço 

de discussão e promoção de novos conhecimentos na 

busca de melhores soluções para os recursos hídricos 

neste mundo em mudança.

Os principais resultados esperados do 
evento são:

 ■ Contribuição para a divulgação de pesquisas;
 ■ Mobilização da sociedade para o debate dos 

assuntos referentes à água;
 ■ Estreitamento da relação entre o acadêmico-

científico, o meio técnico-institucional e a sociedade;
 ■ Debate amplo entre todos os participantes;
 ■ Divulgação de novas técnicas, processos, 

equipamentos e serviços.

EXPECTATIVA 
DE PÚBLICO:  

2.000 
PARTICIPANTES


















