
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS – ABRHidro 

EDITAL ABRHIDRO NO 02/2022 – CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES DAS REGIONAIS BRHIDRO 

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 – 2023 REGIONAL NORTE 

1. Apresentação 

Nubia Abrantes Gomes -Possui duas graduações: Licenciatura em Ciências Biológicas 
pela Universidade Federal de Pernambuco (1985) e Bacharelado em Ciências Biológicas 
pela UFPE (1985), mestrado em Sistemática de Criptógamos pela Universidade Federal 
de Pernambuco (1989) - fitoplâncton da plataforma continental de Pernambuco e 
doutorado em Biologia de Água Doce e Pesca Interior (2000) e Pós-doutorado (2014) 
ambos pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA. Atualmente é professora 
Titular I Aposentada da Universidade Federal de Roraima (1990 a 2021). Tem 
experiência na área de Ecologia, com ênfase em Ecologia e Taxonomia de algas, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Limnologia, Ecologia de ambientes aquáticos de 
águas marinha e águas doce, botânica, algas (fitoplâncton, perifíton e macroalgas), rios, 
igarapés, lagos e saneamento ambiental. Sócia da ABRH desde 2003, com o intuído de 
tentar manter os recursos hídricos do Brasil onde suas águas tendo boa qualidade 
ecológica, manutenção da biodiversidade aquática, uso sustentável e para aprender 
mais com os colegas da ABRHidro. 

Daniel Borges Nava - Bacharel em Geologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
– UERJ (1990), mestre e doutor em Ciências Ambientais e Sustentabilidade da Amazônia 
pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM (1999, 2019). Atua como Analista 
Ambiental na Gerência de Recursos Hídricos do Instituto de Proteção Ambiental do 
Amazonas – IPAAM desde 2011. É pesquisador do Grupo de Pesquisa Química Aplicada 
à Tecnologia da EST/UEA (https://www.gp-qat.com/). Tem experiência na área de 
Geociências, com ênfase em Geologia, atuando principalmente nos seguintes temas: 
recursos minerais, recursos hídricos, geologia ambiental, Amazônia, geodiversidade, 
governança e mineração. 

2. Objetivos e/ou metas 

Despertar o interesse dos pesquisadores quanto a importância da ABRHidro Regional, 
no período do mandato; mostrar os benefícios de ser um sócio da ABRHhidro; manter 
os recursos hídricos com qualidade ecológica para as próximas gerações e valorizar os 
pesquisadores da Amazônia, serão as principais finalidades desta chapa e discutir 
estratégias de gestão sobre recursos hídricos em abundância, caso do Bioma Amazônia. 

3. Atividades propostas:   

Conseguir mais associados na Região, contactando os pesquisadores e alunos que 
apresentam trabalhos nos simpósios da ABRHidro; apresentar as principais atividades já 
realizadas pela ABRHidro Regional Norte juntamente com diretoria da ABRHidro e 
ampliar as discussões sobre gestão dos recursos hídricos na Amazônia. 

Atividades técnicas  - Preparar lives apresentando as atividades já realizadas na Regional 
Norte, onde serão apresentadas as necessidades para atuar nos serviços 



socioambientais dos recursos hídricos e fazer reuniões online com todos os interessados 
de cada estado da Regional Norte, para detectar possíveis treinamentos com a 
finalidade de transmissão de competências e desenvolver habilidades de maneira 
prática.  

Científicas - Realizar o simpósio de Recursos Hídricos da Regional Norte e fazer 
levantamento dos trabalhos publicados sobre bacia Amazônica e outros rios nos estados 
da Regional Norte, concentrando estes conhecimentos em livros publicados pela 
ABRHidro. 

Culturais - Trabalhar junto às populações ribeirinhas e indígenas, que produzem 
produtos retirados das nossas águas e coletar eventos sobre as crenças associadas à 
bacia Amazônica. 

Interação da coordenação com os associados regionais - Nossos contatos estarão 
abertos para os associados ou futuros associados da Regional Norte, para elucidar 
dúvidas e aceitar sugestões para melhorar esta Coordenação. 

O público-alvo - serão os professores e os alunos de graduação e de pós-graduação das 
instituições de pesquisa/ensino da região, como também os outorgantes que trabalham 
com recursos hídricos, independente dos usos múltiplos das águas.  

Os formatos das reuniões - Os formatos das reuniões serão virtuais e/ou presenciais, 
mas devido à grande extensão da região o formato virtual deverá ser mais utilizado. 

Entre outros - Propor à ABRHidro que seja implementada sempre uma tarde no 
Simpósio Nacional para discutir à Bacia Amazônica e sua preservação, com 
pesquisadores da regional Norte, o que deixara registrados os novos impactos, 
informações estas que deverão fornecer subsídios na gestão desta bacia. 

4. Cronograma 

Atividades dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov 

Divulgação da Regional Norte x x x x x x       

Convidar os pesquisadores da Regional para 
associação à ABRHidro 

x x x x x x x x x x x  

Lives com palestras em cada estado da 
Regional, para saber o que foi feito nos recursos 
hídricos 

  x x x x x x x    

Motivar e divulgar junto à ABRHidro os eventos 
científicos organizados juntos aos apoiadores, 
como à ANA 

 x x x x x x x x x   

Solicitar sugestões dos associados para 
atividades atendendo seus anseios 

  x x x x x x x x x  

Apresentar relatórios das atividades realizadas 
na Regional 

     x      x 

 


