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PARTICIPAÇÃO

Associe sua empresa

ao maior evento 

ligado ao setor de 

Recursos Hídricos 

do Brasil



Desde a sua fundação, a Associação Brasileira de Recursos 

Hídricos – ABRH facilita a troca de experiências entre os me-

lhores especialistas nacionais e internacionais envolvidos com 

a agenda da água em sentido amplo, sendo considerada a principal re-

ferência para os tomadores de decisão no campo dos recursos hídricos.

Simpósios técnicos e científicos, organizados por ela, oferecem um fórum 

para discutir prioridades e estratégias para o desenvolvimento da gestão 

dos recursos hídricos, propiciando a criação de terreno fértil para o de-

senvolvimento científico e tecnológico do setor. 

A realização do XX Simpósio se dá em um período marcado pelos im-

pactos globais da crise econômica que têm afetado países e corporações 

por todo o mundo e na expectativa da realização de dois mega eventos de 

proporções globais no Brasil, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas 

de 2016. Este momento é de crescimento, com grande oportunidade para 

que ocorram avanços na eficiência do sistema de gerenciamento dos re-

cursos hídricos brasileiros.

O Brasil e o mundo têm enormes desafios pela frente. O XX Simpósio da 

ABRH pretende ser o espaço de discussão e promoção de novos conhe-

cimentos na busca de melhores soluções para os recursos hídricos neste 

mundo em mudança.

Como em outros momentos complexos na agenda de desenvolvimento 

do Brasil, a ABRH busca através da identificação de temas prioritários e 

da discussão sobre alternativas técnicas e/ou gerenciais contribuir para o 

encaminhamento de soluções e a superação dos desafios. 

ABRH
ASSOCIAÇÃO BRASIlEIRA
DE RECURSOS HIDRíCOS
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A cidade de Bento Gonçalves sediará, em novembro de 2013, o 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, promovido pela 

Associação Brasileira de Recursos Hídricos. O XX Simpósio servi-

rá como ponto de convergência para ideias que modelarão ações para 

a próxima década.

Intitulado  “Água – Desenvolvimento Econômico e Socioambiental”, 

o Simpósio terá como eixo central as reflexões sobre as ações estrutu-

rantes para o enfrentamento das questões técnicas, científicas, econô-

micas, sociais e ambientais ligadas aos recursos hídricos. Esta temática 

será amplamente debatida por representantes da comunidade técnico-

científica, dos usuários de recursos hídricos, da sociedade civil, agen-

tes públicos, professores, pesquisadores, consultores, empreendedores, 

agentes privados, estudantes dentre outros interessados. A expectativa 

é de recebermos no XX Simpósio 2.000 participantes.

O XX Simpósio contará com mesas redondas de variados temas de 

interesse atual, salas para apresentação simultânea de cerca de 1.200 

trabalhos científicos esperados, feira de equipamentos e serviços para 

o setor de recursos hídricos e visitas técnicas.

Ao completar 36 anos em 2013, a ABRH chegará ao XX Simpósio re-

vigorada e mantendo sua posição de principal entidade brasileira para 

o desenvolvimento de ações de caráter técnico-científico ligadas aos 

recursos hídricos, espinha dorsal de sua atuação político-institucional 

e social.

Aos expositores e patrocinadores oferecer-se-á um espaço único no 

cenário brasileiro para divulgação de produtos, serviços e ações neste 

imenso temário do Simpósio. O público não poderia ser mais seleto, 

representando todos os setores envolvidos na questão dos recursos 

hídricos.

Aos participantes, o XX Simpósio oferecerá atualização sobre o mo-

derno e o clássico da ciência dos recursos hídricos, a oportunidade de 

estabelecer novas parcerias e negócios, a oportunidade de rever ami-

gos e de fazer novas alianças.

CONVITE DA COMISSÃO 
ORGANIZADORA
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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
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FORMATO DO 
EVENTO
O Simpósio está estruturado em 4 conferências, 

12 mesas redondas e 56 sessões de apresentação 

oral de trabalhos técnicos, 4 sessões técnicas de 

apresentação de trabalhos sob a forma de painel.

A programação definitiva com os temas de cada 

item da programação assim como o nome dos 

conferencistas será apresentada oportunamente.

lOCAl
17 a 22 Novembro 2013
FUNDAPARQUE
Bento Gonçalves-RS

TRABAlHOS 
TÉCNICOS
Para esta edição são esperados cerca de 

1.200 trabalhos técnico-científicos de 

pesquisadores do Brasil e do exterior.
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Tema CenTral

Temário:
 ■ Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos

 ■ Hidrologia e Hidrogeologia

 ■ Saneamento Ambiental e Águas Urbanas

 ■ Hidráulica

 ■ Hidro-Energia

 ■ Hidrossedimentologia e Ciclos Bio-Geoquímicos

 ■ Ambientes Costeiros

 ■ Meio Ambiente e Hidro-Ecologia

 ■ Uso da Água no Processo Produtivo: Eficiência, Reúso e 

Reciclagem

 ■ Mudanças Climáticas e os Impactos nos Recursos Hídricos

 ■ Tópicos Especiais

ÁGUA – DESENVOlVIMENTO 
ECONôMICO E SOCIO- 
AMBIENTAl”“
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COTA 
OURO

R$ 120.000,00

Contrapartidas:
 ■ Um estande de 120 m2 na Exposição com montagem por conta do patrocinador
 ■ Exibição de clipe institucional com duração máxima de 3 minutos durante a solenidade de 

abertura do Simpósio
 ■ Banner especial de agradecimento
 ■ Banner eletrônico na página principal do Simpósio na Internet
 ■ Anúncio de página inteira no programa final do Simpósio 
 ■ Inserção de seu logotipo, em:

 ■ material de divulgação
 ■ site do Simpósio com link da sua empresa
 ■ bloco de rascunho
 ■ material de sinalização
 ■ CD de anais
 ■ livro de resumos / programa final
 ■ pórtico de entrada 
 ■ TVs de LCD que serão fixadas em pontos estratégicos

 ■ Projeção da logomarca no telão do auditório 
 ■ Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Abertura
 ■ Inserção de folheto institucional nas pastas dos participantes
 ■ 12 inscrições

Contrapartidas:
 ■ Um estande de 240 m2 na Exposição com montagem por conta do patrocinador 
 ■ Exibição de clipe institucional com duração máxima de 3 minutos durante a solenidade de 

abertura do Simpósio
 ■ Patrocinador Cota Diamante terá direito a dar o nome a uma das salas do evento 
 ■ Utilização de sala totalmente equipada para o evento / reunião / atividade do patrocinador ao 

término das atividades do Simpósio 
 ■ Inserção de seu logotipo, em:

 ■ material de divulgação
 ■ site do Simpósio com link da sua empresa
 ■ bloco de rascunho
 ■ material de sinalização
 ■ CD de anais
 ■ livro de resumos / programa final
 ■ pórtico de entrada 
 ■ TVs de LCD que serão fixadas em pontos estratégicos

 ■ Banner eletrônico com maior tamanho na página principal do Simpósio na Internet
 ■ Banner especial de agradecimento
 ■ Anúncio de página inteira no programa final do Simpósio 
 ■ Projeção da logomarca no telão do auditório
 ■ Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Abertura
 ■ Inserção de folheto institucional nas pastas dos participantes
 ■ 35 inscrições

COTA 
DIAMANTE

R$ 350.000,00

ORÇAMENTO
A estimativa total de gastos para o XX Simpósio é de aproximadamente R$ 2.180.850,00

Origem das receitas:
 ■ Patrocínios de instituições públicas e privadas
 ■ Venda de estandes
 ■ Inscrições dos participantes
 ■ Apoio de órgãos de fomento à pesquisa

OpOrTunidades de parTiCipaçãO
Cotas de patrocínio
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COTA 
PRATA

R$ 70.000,00

Contrapartidas:
 ■ Um estande de 60 m2 na Exposição com montagem básica incluída 
 ■ Banner especial de agradecimento
 ■ Banner eletrônico na página principal do Simpósio na Internet
 ■ Anúncio de meia página no programa final do Simpósio 
 ■ Inserção de seu logotipo, em:

 ■ material de divulgação
 ■ site do Simpósio com link da sua empresa
 ■ bloco de rascunho
 ■ material de sinalização
 ■ CD de anais
 ■ livro de resumos / programa final
 ■ TVs de LCD que serão fixadas em pontos estratégicos

 ■ Projeção da logomarca no telão do auditório
 ■ Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Abertura
 ■ Inserção de folheto institucional nas pastas dos participantes
 ■  7 inscrições 

COTA 
BRONZE
R$ 35.000,00

Contrapartidas:
 ■ Um estande de 30 m2 na Exposição com montagem básica incluída 
 ■ Banner eletrônico na página principal do Simpósio na Internet
 ■  Anúncio de 1/4 de página no programa final do Simpósio 
 ■ Inserção de seu logotipo:

 ■ material de divulgação
 ■ site do Simpósio com link da sua empresa
 ■ bloco de rascunho
 ■ material de sinalização
 ■ CD de anais
 ■ livro de resumos / programa final

 ■ TVs de LCD que serão fixadas em pontos estratégicos
 ■ Projeção da logomarca no telão do auditório
 ■ Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Abertura
 ■ Inserção de folheto institucional nas pastas dos participantes
 ■ 4 inscrições

COTA 
ESTANHO

R$ 18.000,00

Contrapartidas:
 ■ Um estande de 18 m2 na Exposição com montagem básica incluída 
 ■ Inserção de seu logotipo no:

 ■ material de divulgação 
 ■ site Simpósio 
 ■ bloco de Rascunho
 ■ material de sinalização
 ■ CD de anais
 ■ livro de resumos / programa final
 ■ TVs de LCD que serão fixadas em pontos estratégicos

 ■ Projeção da logomarca no telão do auditório
 ■ Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Abertura e no Encerramento
 ■ Inserção de folheto institucional nas pastas dos participantes
 ■ 2 inscrições 
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TABElA RESUMO DE CONTRAPARTIDAS 
DAS COTAS DE PATROCíNIO

Diamante Ouro Prata Bronze Estanho Apoio

Valores R$ 350 M R$ 120 M R$ 70 M R$ 35 M R$ 18 M R$ 12 M

Estande 240 m2 120 m2 60 m2 30 m2 18 m2 ×

Exibição de clipe institucional / / × × × ×

Nome em sala do evento / × × × × ×

Utilização de sala equipada / × × × × ×

Logo no material de divulgação / / / / / /

Logo no site / / / / / /

Logo no bloco de rascunho / / / / / /

Logo no material de sinalização / / / / / /

Logo nos CD de anais / / / / / /

Logo livro de resumo / programa final / / / / / /

Logo no pórtico de entrada / / × × × ×

Logo nas TVs de LCD / / / / / ×

Banner eletrônico / / / / × ×

Banner especial de agradecimento / / / × × ×

Anúncio no Programa Final
Página 
inteira

Página 
inteira 

1/2 
página 

1/4 
página × ×

Logo na tela do Auditório / / / / / /

Agradecimento  Mestre de Cerimônias / / / / / /

Inserção de folheto nas pastas / / / / / /

Inscrições 35 12 7 4 2 1

COTA 
APOIO

R$ 12.000,00

Contrapartidas:
 ■ Inserção de seu logotipo no:

 ■ material de divulgação 
 ■ site Simpósio
 ■ bloco de Rascunho
 ■ material de sinalização
 ■ CD de anais
 ■ livro de resumos / programa final
 ■ TVs de LCD que serão fixadas em pontos estratégicos

 ■ Projeção da logomarca no telão do auditório
 ■ Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Abertura e no Encerramento
 ■ Inserção de folheto institucional nas pastas dos participantes
 ■ 1 inscrição
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PATROCíNIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Item Valor Vantagens

APP R$ 50.000,00

•	 Logotipo no aplicativo para smartphone que será distribuídos a todos os 
participantes, com a programação, lista dos inscritos, 
informações sobre a exposição paralela, entre outros menus;

•	 1 inscrição.

Internet R$ 19.000,00

•	 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;
•	 Inserção de seu logotipo em folhetos, cartaz, blocos de rascunho, anais e 

website;
•	 1 inscrição.

Pastas R$ 40.000,00
•	 Logotipo nas pastas dos participantes;
•	 1 inscrição.

Anais 
Pen-drive

R$ 30.000,00
•	 Inserção de logo ou animação na abertura do pen-drive;
•	 1 inscrição.

Bloco de anotações  e canetas  R$ 12.000,00

•	 Logotipo impresso nos blocos com destaque, junto com os demais patroci-
nadores;

•	 Logotipo impresso nas canetas junto com o logotipo do Simpósio ou dos 
promotores;

•	 1 inscrição.

Brinde palestrantes R$ 8.000,00
•	 Logotipo nos brindes que serão entregues aos palestrantes;
•	 1 inscrição.

TV de LCD R$ 3.000,00(*)
•	 Veiculação de logotipo da empresa durante todo o período do evento;
•	 1 inscrição.

Encarte de material nas pastas 
dos participantes

R$ 3.500,00 (*)
•	 Encarte de folheto, tamanho A4, nas pastas que serão entregue aos partici-

pantes;
•	 1 inscrição.

* Essa é a única cota que mais de uma empresa pode adquirir, as demais são exclusivas.

Observações: 
1. A diferença de valor para instituição entre 

sócio e não sócio é justamente o valor da 
anuidade de Sócio Institucional 

2. Montagem básica incluída apenas nos 
estandes com 12 m2, 15 m2 e 18 m2.

 ■ 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 sem logotipo com o nome da 

empresa
 ■ uma inscrição no Simpósio

Metragem Instituição Sócia
Instituição 
Não Sócia 

Área de 12 m2 R$ 7.000,00 R$ 9.200,00

Área de 15 m2 R$ 8.500,00 R$ 10.500,00

Área de 18 m2 R$ 9.200,00 R$ 11.300,00

Área de 30 m2 R$ 15.000,00 R$ 17.000,00

Área de 60 m2 R$ 27.000,00 R$ 29.000,00

EXPOSIÇÃO TÉCNICA 
PARAlElA



Apoio

Patrocínio - Ouro

Patrocínio - Estanho Patrocínio - Cota Apoio

Promoção

Patrocínio - Prata Patrocínio - Bronze

Acqua Consultoria

CADASTUR: 26.038288.80.0001-3 

Rua Capitão Messias, 51 - 05004-020 - São Paulo - SP

Fone / Fax: 55 11 3868-0726

xxsbrh@abrh.org.br  |  www.abrh.org.br/xxsbrh

Organização


