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A ABRHidro

• A Associação Brasileira de Recursos Hídricos - ABRHidro é uma entidade que tem por finalidade congregar pessoas físicas e jurídicas ligadas ao

planejamento e à gestão dos recursos hídricos no Brasil.

• Fundada em 1977, a ABRHidro, 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. Através dos associados, 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.

• A ABRHidro publica duas importantes revistas técnicas e científicas. A Revista Brasileira de Recursos Hídricos - RBRH, indexada no SciELO, Scopus, Web

of Science, entre outros indexadores, é considerada a revista científica mais importante do Brasil na área de recursos hídricos, com abrangência

internacional. Publica também a revista REGA – Revista da Gestão da Água da América Latina e é responsável pela edição de dezenas de livros, com

destaque para a Coleção ABRHidro de Recursos Hídricos e para a de “Métodos Numéricos em Recursos Hídricos”.

• Alinhando-se às mais modernas abordagens da ciência da gestão hídrica, a ABRHidro inicialmente formada predominantemente 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 de encaminhamento das soluções das questões na área de recursos hídricos e, acima de tudo, atender aos interesses da sociedade

como um todo.

https://www.abrhidro.org.br/



SOBRE O XVI SRHNE

• Há 30 anos foi realizado em Recife, Pernambuco, o I Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste.

• Em 2022 Pernambuco sediará a 16ª edição do Simpósio, o evento ocorrerá na cidade de Caruaru entre os dias

06 e 11 de novembro, no Centro de Convenções do SENAC.

• O Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste é consagrado no calendário de eventos técnico-científicos do país.

• A programação do evento busca o debate em torno do temário em diversos formatos para adequação do público
e de nível de aprofundamento em temas específicos.

• A programação contará com mesas-redondas, conferências e apresentação de trabalhos técnicos

• Considerando toda mobilização necessária para a sua realização e a possibilidade de encontros, o Simpósio
conta ainda com seminários e reuniões paralelas das Regionais, das Comissões Técnicas da Associação, assim
também como com atividades apresentadas pelos nossos parceiros e apoiadores.

• Haverá, igualmente, espaço para exposição de estandes em formato de Exposição Paralela.

• Nesta edição, juntamo-nos com as demais instituições dos recursos hídricos dos países de língua portuguesa
para realizar, em conjunto, o 15º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa -
SILUSBA.



SOBRE O 15º SILUSBA

Em sua 15ª edição, o Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa, promovido pela

APRH, ABRH, Aquashare, ACRH e todos os Países da CPLP, tem como objetivos principais: promover o avanço do

conhecimento nos domínios da Hidráulica e dos Recursos Hídricos; promover o intercâmbio de ideias e de

experiências nos domínios da Hidráulica e dos Recursos Hídricos; estimular ações de formação, de investigação e

de desenvolvimento de interesse comum.



ASSOCIAÇÕES PROMOTORAS - APRH

A Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos

(APRH) é uma associação científica e técnica, sem

fins lucrativos, constituída em 1977. A Associação

pretende fomentar o tratamento multissectorial e

interdisciplinar dos assuntos relacionados com a

quantidade e a qualidade das águas interiores,

estuarinas e costeiras, tanto superficiais como

subterrâneas,, constituindo um fórum para

profissionais de diversas formações e campos de

atividade com intervenção no domínio dos

recursos hídricos.

https://www.aprh.pt/pt/

https://www.aprh.pt/pt/


ASSOCIAÇÕES PROMOTORAS - AQUASHARE

A Aquashare é uma rede de profissionais e

académicos do amplo sector de águas em

Moçambique e é a única do género no País, criada em

2011, destinada a promover o papel activo dos

técnicos no desenvolvimento do sector e a divulgação

e geração de novo conhecimento aplicável ao

contexto de Moçambique. Um dos grandes objectivos

da associação é mobilizar os jovens profissionais a

assumirem um papel crescente no sector, facilitando

o intercâmbio geracional. Actualmente Aquashare

conta com 95 membros dos quais 86 individuais e 9

institucionais.

AQUASHARE

www.aquashare.org.mz

http://www.aquashare.org.mz/


ASSOCIAÇÕES PROMOTORAS - ACRH

A problemática da água está no topo da agenda política e da gestão dos recursos em Cabo Verde. A escassez da água 
potável é uma realidade atual e projetada no futuro. Afeta a qualidade de vida das pessoas, a qualidade do ambiente e 
a economia. Por isso mesmo, não podemos ficar presos e condicionados à fatalidade. É um imperativo de cada país e 
da comunidade das nações alterar o quadro atual e as perspetivas futuras.

O percurso histórico de Cabo Verde, é de resiliência, superação e adaptação. Convivemos há séculos com um país que 
chove pouco e de forma irregular. A primeira unidade dessalinizadora de água do mar foi em 1970 e hoje 70% da 
população de Cabo Verde já utiliza água dessalinizada para o seu consumo. No futuro próximo será 90%. A água 
utilizada nos empreendimentos turísticos é praticamente 100% dessalinizada.

A acrh é um parceiro do Governo e participa na implementação de estratégias para diversificar as fontes de água, na 
busca de soluções para os problemas específicos e comuns que caracterizam a gestão dos recursos hídricos e assume 
cada vez mais, crescente importância nos temas da hidráulica e dos recursos hídricos, como, por exemplo, a 
dessalinização, a reutilização de efluentes, o planeamento das bacias hidrográficas a erosão costeira, as energias 
alternativas, a necessidade de aumentar a capacidade de armazenamento e a mitigação dos impactos ambientais daí 
decorrentes.



DATA E LOCAL

DATA:

06 a 11 de novembro de 2022

LOCAL:

Centro de Convenções do SENAC

Caruaru



SOBRE CARUARU

AQUI O TEMA DA ÁGUA É VIVO !

• Caruaru é uma cidade emblemática para sediar o XVI SRHNE e o 15º SILUSBA.

• Situada no coração do Agreste Pernambucano

• É uma cidade moderna com mais de 360 mil habitantes, a 3ª mais populosa do interior
do Nordeste.

• Sua população e economia pujante baseada no comércio e turismo sofrem há décadas
pela dificuldade de abastecimento de água.

• A cidade tem muito a mostrar aos seus visitantes. Alguns marcos são a
internacionalmente conhecida feira livre, citada como a maior do mundo, na qual,
conforme o cancioneiro popular, de tudo que há no mundo tem na feira de Caruaru.

• A riqueza cultural é notável, é conhecida como a Capital da Arte Figurativa das Américas.

• Em Caruaru estão presentes cinco universidades, entre elas o Campus Agreste da
Universidade Federal de Pernambuco, principal organizador do Simpósio.

• Sendo uma cidade acostumada a receber visitantes, Caruaru dispõe de boa estrutura
hoteleira com preços accessíveis para receber os congressistas.

• O Centro de Convenções do SENAC está agregado a um complexo composto por
Shopping Center, Universidade e hotel para facilitar a mobilidade e integração dos
participantes.



Tema Central
“Fortalecendo a capacidade adaptativa em busca da segurança hídrica 

frente às mudanças climáticas”

TEMÁRIO
• Mudanças Climáticas e Águas Continentais e costeiras; 

• Gestão do território e da Oferta de água: efetividade de 
ações integradas para o desenvolvimento sustentável;

• Nexo entre a segurança alimentar, energética e hídrica; 

• Cidades sensíveis à água e resiliência dos ambientes 
urbanos;

• Vulnerabilidade das Águas Subterrâneas;

• Novas abordagens na requalificação de rios e qualidade da 
água;

• Recursos Hídricos Não Convencionais e Fontes Alternativas;

• Revitalização de bacias hidrográficas;

• Desafios da Segurança de barragens;

• Geoprocessamento e sensoriamento remoto aplicado a Recursos 
Hídricos;

• Educação formal e informal em temas relacionados aos Recursos 
Hídricos;

• Inovação e Capacitação na Gestão dos Recursos Hídricos; 

• 25 Anos da Política Brasileira de Recursos Hídricos; 

• Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico; 

• Alteração do Marco Legal dos Recursos Hídricos;

• Modelo de Gestão do Programa de Integração da Bacia do Rio São 
Francisco – PISF;

• Experiência Internacional na Gestão de Recursos Hídricos – Normas 
e Regulação



COMISSÕES

COMISSÃO ORGANIZADORA

Presidente: José Almir Cirilo - UFPE, Brasil

Membros: 

Cristóvão Fernandes - ABRHidro, Brasil

Carlos Coelho - PRH, Portugal

Bento Mualoja - Aquashare, Moçambique

Antonio Pedro Pina - ACRH, Cabo Verde

João Paulo Lobo Ferreira - LNEC, Portugal

Gabriel Luís Miguel - Universidade Agostinho Neto, Angola

COMISSÃO CIENTÍFICA

Comissão Científica Principal

Presidente: Jaime Cabral - UFPE, Brasil

Membros:

Teresa Leitão - LNEC, Portugal

Dinis Juízo - Aquashare, Moçambique

Carmen Santos - Lusofonia, Angola



COMISSÕES

COMISSÃO CIENTÍFICA LOCAL

Membros:
Adriano Paz - UFPB
Alfredo Ribeiro Neto – UFPE
Anderson Luiz Ribeiro de Paiva - UFPE
Andrea Souza - UFRB
Artur Paiva Coutinho – UFPE
Carlos Alexandre Borges Garcia - UFS
Carlos de Oliveira Galvão – UFCG
Cristiano das Neves Almeida - UFPB
Edilea Dutra Pereira – UFMA

Joana Darc Medeiros – UFRN
Josélia de Carvalho Leão - UESPI
Leidjane M Maciel de Oliveira - UFPE
Maria do Carmo Martins Sobral – UFPE
Marllus Neves – UFAL
Paulo Roberto Lacerda Tavares – UFCA
Renata Caminha Carvalho - IFPE
Saulo de Tarso Marques Bezerra – UFPE
Sylvana Santos – UFPE
Weronica Meira de Souza - UFAPE
Willames de Albuquerque Soares - UPE



Por que PATROCINAR ?

• As iniciativas do SRHNE têm por prioridade a contribuição de avanços no
setor de recursos hídricos, fortalecendo a gestão e buscando, por meio
da ciência, promover a garantia da segurança hídrica

• Apesar de sua abrangência regional conta com participantes de todo
Brasil e de outros países do Mundo

• É altíssima a satisfação dos participantes que frequentam o Simpósio

• É um grande celeiro da formação de profissionais, dando espaço para
jovens autores apresentarem seus estudos e pesquisas

• Evento altamente consolidado

• Esteja próximo de seus potenciais clientes e prospects, agregando valor
à marca e relevância diante do mercado.

• Estamos comprometidos em oferecer as melhores condições e
oportunidades por meio do Simpósio para a geração de novos negócios,
para a sua empresa.

EXPECTATIVA DE PÚBLICO: 450 participantes



COTAS

COTA PRIME COTA SUPREME COTA VIP COTA PLUS

R$ 63.000,00 R$ 31.500,00 R$ 18.900,00 R$ 12.600,00

Estande de 18m² Estande de 12m² Estande de 9m² Estande de 6m²



SUPREME PRIME VIP PLUS

01 estande na Exposição com montagem básica incluída 18m² 12m² 9m² 6m²

Inscrições para o evento 15 7 4 2

Anúncio no programa final do Simpósio (Eletrônico) Página Dupla Página Inteira 1/2 Página x

Banner especial de agradecimento (exclusivo) SIM SIM x x

Banner na área de exposição (coletivo) SIM SIM SIM SIM

Capa de TNT que serão fixadas no auditório (plenária) 450 lugares SIM x x x

Exibição de clipe institucional durante a solenidade de abertura do Simpósio Até 90 segundos Até 60 segundos x x

Inserção de logotipo em projeção no telão do auditório SIM SIM SIM SIM

Inserção de logotipo na sinalização SIM SIM SIM SIM

Inserção de logotipo no bloco de anotações SIM SIM SIM SIM

Inserção de logotipo no hotsite do Simpósio com link da sua empresa SIM SIM SIM SIM

Inserção de logotipo no material de divulgação Eletrônica SIM SIM SIM SIM

Inserção de logotipo no Programa final (Eletrônico) SIM SIM SIM SIM

Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Abertura SIM SIM SIM SIM

Sala equipada para ser utilizada pela patrocinadora em um dos dias do evento 

(Projeção audiovisual, notebook, mesas e cadeiras)
Até 04 horas Até 02 horas x x

Texto com apresentação institucional no site do evento (150 caracteres) Até 800 caracteres Até 500 caracteres Até 250 caracteres Até 150 caracteres

CONTRAPARTIDAS



MAPA DA EXPOSIÇÃO



• Um estande de 18 m² na Exposição com montagem básica incluída;

• Sala equipada para ser utilizada pela patrocinadora no período de 4 

horas  de um dos dias do evento (projeção audiovisual, notebook, 

mesas e cadeiras);

• Texto com apresentação institucional no site do evento (800 
caracteres);

• Exibição de clipe institucional com duração máxima de 90 segundos 

durante a solenidade de abertura do Simpósio;

• Banner especial de agradecimento (exclusivo);

• Banner na área de exposição (coletivo);

• Anúncio de página dupla no programa final do Simpósio (Eletrônico);

• Capa de TNT que serão fixadas no auditório (plenária) 450 lugares;

• Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimonias na Abertura 
do Simpósio; 

• 15 INSCRIÇÕES; 

Inserção de seu logotipo, em:

• Material de divulgação

• Hotsite do Simpósio com link da sua empresa

• Bloco de anotações

• Sinalização

• Programa final (Impresso ou Eletrônico)

• TVs de LCD que serão fixadas em pontos 
estratégicos

• Projeção da logomarca no telão do auditório

R$ 63.000,00

COTA PRIME



• Um estande de 12 m² na Exposição com montagem básica 
incluída;

• Sala equipada para ser utilizada pela patrocinadora no período de 

4 horas  de um dos dias do evento (projeção audiovisual, 

notebook, mesas e cadeiras);

• Texto com apresentação institucional no site do evento (800 
caracteres);

• Exibição de clipe institucional com duração máxima de 1 min e 30 

segundos durante a solenidade de abertura do Simpósio;

• Banner especial de agradecimento (exclusivo);

• Banner na área de exposição (coletivo);

• Anúncio de página dupla no programa final do Simpósio 
(Eletrônico);

• Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimonias na Abertura 
do Simpósio; 

• 07 INSCRIÇÕES; 

Inserção de seu logotipo, em:

• Material de divulgação

• Hotsite do Simpósio com link da sua empresa

• Bloco de anotações

• Sinalização

• Programa final (Impresso ou Eletrônico)

• TVs de LCD que serão fixadas em pontos 
estratégicos

• Projeção da logomarca no telão do auditório

R$ 31.500,00

COTA SUPREME



• Um estande de 9m² na Exposição com montagem básica incluída

• Texto com apresentação institucional no site do evento (250 
caracteres)

• Banner na área de exposição (coletivo)

• Anúncio de ½ no programa final do Simpósio (Eletrônico)

• Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Abertura

• 4 inscrições

Inserção de seu logotipo, em:

• Material de divulgação

• Hotsite do Simpósio com link da sua 
empresa

• Bloco de anotações

• Sinalização

• Programa final (Impresso ou Eletrônico)

• TVs de LCD que serão fixadas em pontos 
estratégicos

• Projeção da logomarca no telão do 
auditório

R$ 18.900,00

COTA VIP



• Um estande de 6m² na Exposição com montagem básica incluída

• Texto com apresentação institucional no site do evento (150 
caracteres)

• Banner na área de exposição (coletivo)

• Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Abertura

• 2 inscrições

Inserção de seu logotipo, em:

• Material de divulgação

• Hotsite do Simpósio com link da sua 
empresa

• Bloco de anotações

• Sinalização

• Programa final (Impresso ou Eletrônico)

• TVs de LCD que serão fixadas em pontos 
estratégicos

• Projeção da logomarca no telão do 
auditório

R$ 12.600,00

COTA PLUS



A montagem básica do estande é composta por:

- Carpete padrão cinza;

- 1 mesa e 3 cadeiras;

- Paredes divisórias medindo 2,20m de altura;

- Iluminação – uma lâmpada a cada 3m² ( não está incluído o fornecimento de energia elétrica);

- 2 tomadas na voltagem disponível no pavilhão;

- Testeira do estande com o nome da empresa em letras pretas, padrão arial (sem logotipo);

- Comunicação visual do estande é de responsabilidade do expositor;

ESTANDES



COQUETEL DE ABERTURA (4 COTAS) 

R$ 10.000,00

INSERÇÃO DE SEU LOGOTIPO NO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, NO HOTSITE DO 

SIMPÓSIO COM LINK DA SUA EMPRESA, NA SINALIZAÇÃO E NOS CANAIS ELETRÔNICOS

R$ 9.000,00

CORDÃO NO CRACHÁ DOS PARTICIPANTES COM LOGOTIPO DO PATROCINADOR

R$ 9.000,00

AÇÕES ESTRATÉGICAS 



LOGOTIPO DA EMPRESA NAS PASTAS DOS PARTICIPANTES (3 COTAS) 

R$ 8.000,00

LOGOTIPO DA EMPRESA NAS CAPAS DAS CADEIRAS DE UM DOS AUDITÓRIOS

(3 COTAS)

R$ 8.000,00

COFFEE BREAK

R$ 7.000,00

AÇÕES ESTRATÉGICAS 



LOGOTIPO NAS CANETAS 

R$ 5.000,00

LOGOTIPO NAS TV’S DE LCD QUE SERÃO FIXADAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS

R$ 3.000,00

EXIBIÇÃO DE CLIPE INSTITUCIONAL COM DURAÇÃO MÁXIMA 

DE 1 MINUTO E 30 SEGUNDOS DURANTE OS INTERVALOS

R$ 3.000,00

AÇÕES ESTRATÉGICAS 



BANNER NA HOMEPAGE DO EVENTO, COM HYPERLINK

R$ 3.000,00

ANÚNCIO DE PÁGINA DUPLA NO PROGRAMA FINAL DO SIMPÓSIO 

(ELETRÔNICO)

R$ 3.000,00

LOGOTIPO NO PÓRTICO DE ENTRADA

R$ 2.500,00

AÇÕES ESTRATÉGICAS 



LOGOTIPO NO BLOCO DE ANOTAÇÕES

R$ 2.500,00

BRINDES AOS PARTICIPANTES (PRODUZIDO PELO PATROCINADOR)

R$ 2.500,00

ANÚNCIO DE PÁGINA INTEIRA NO PROGRAMA FINAL DO                  

SIMPÓSIO (ELETRÔNICO)

R$ 2.000,00

AÇÕES ESTRATÉGICAS 



ANÚNCIO DE 1/2 PÁGINA NO PROGRAMA FINAL DO SIMPÓSIO (ELETRÔNICO)

R$ 1.500,00

ANÚNCIO DE 1/4 PÁGINA NO PROGRAMA FINAL DO SIMPÓSIO (ELETRÔNICO)

R$ 1.000,00

AÇÕES ESTRATÉGICAS 



Contato Comercial

CLAUDIO CRUXEN

+55 (51) 9 9822 4378

comercial.srhne@abrh.org.br

mailto:comercial.srhne@abrh.org.br

