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Simpósio Brasileiro tem número
recorde de trabalhos em submissão
Com número recorde de trabalhos
inscritos, o XXIII Simpósio Brasileiro de
Recursos
Hídricos
promete trazer o mais
amplo conjunto de estudos e pesquisas
sobre a água já apresentado em um encontro nacional. Os 1.533 projetos técnicos
estão sendo analisados por 308 revisores
e a equipe científica tem até o dia 28 de
junho para concluir suas avaliações. O resultado parcial será divulgado dia 08 de
julho e a divulgação completa será no dia
22 de julho. O evento é uma promoção da
ABRHIDRO – Associação Brasileira de Recursos Hídricos e será realizado de 24 a 28

de novembro, em Foz
do Iguaçu (PR).
O tema mais presente neste ano é
sobre planejamento
e gestão de recursos hídricos, que tem 272 trabalhos em
submissão, seguido pelos estudos em
Hidrologia, com 182 trabalhos apresentados. Qualidade da Água, com 143 projetos, e Águas Urbanas, com 121, também
lideram as pesquisas, artigos e estudos
apresentados. Alguns dos trabalhos concorrem ao Prêmio Jovem Pesquisador,
que neste ano terá avaliações de acordo
com a escolaridade dos autores: ensino
médio, graduação, mestrado e doutorado.

CARLOS TUCCI
Inovações e Perspectivas no
Manejo de Águas Urbanas

PETER A. TROCH
Experimento Landscape Evolution
Observatory em Biosfera 2

Autor de mais
de 300 artigos
científicos e diversos livros, o
professor Carlos E. M. Tucci
irá falar sobre
“Inovações
e
Pe r s p e c t i v a s
no Manejo de Águas Urbanas”
em sua conferência no Simpósio.
Com ampla experiência no setor,
Tucci atua em pesquisas relacionadas a águas urbanas, modelagem de sistemas hídricos,
previsão e alerta de sistemas e
nas áreas de gestão e meio ambiente. É professor aposentado
do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, além de consultor de empresas e entidades
nacionais e internacionais, como
Unesco, Banco Mundial, BID,
ANEEL, ANA e Itaipu.

Ganhador da Medalha John Dalton
2011, concedida pela União Geofísica Europeia para pesquisas ilustres
em hidrologia, o professor Peter A.
Troch estará no XXIII SBRH para falar sobre o Landscape Evolution Observatory em Biosfera 2. Professor
de Ciências Hidrológicas e Atmosféricas da Universidade do Arizona,
Troch é especialista em hidrologia de taludes e
bacias hidrográficas, sensoriamento remoto e
assimilação de dados, previsões hidrológicas
em bacias não aproveitadas através de métodos
avançados de medição, modelagem e síntese. É
diretor de Ciência da
Biosfera 2, uma estrutura fechada de 12.600
metros quadrados, instalada no deserto do
Arizona, que reproduz
as condições terrestres,
permitindo
monitoramento e estudos dos
ecossistemas em escala
reduzida.

SUMMITs temáticos
Durante o XXIII SBRH, a ABRHidro irá promover SUMMITs sobre três
grandes temáticas: tecnologias e inovações em recursos hídricos, tecnologias de monitoramento hidrometeorológico e produção de conhecimento
em recursos hídricos. Serão espaços especiais para as instituições parceiras, organizações de apoio e empresas patrocinadoras apresentarem suas
propostas e ideias para o setor. Todos os participantes do Simpósio terão
acesso a essas atividades de duração variada, mas com tempo máximo
de um dia. O site oficial e as redes sociais da Associação irão apresentar
informações sobre esta programação. Acompanhe as novidades!

Inscrições com desconto
Já estão abertas as inscrições para o XXIII
SBRH e vale a pena ficar atento às promoções
oferecidas pela Associação. Quem optar pelo
Pacote Full, que inclui uma inscrição, jantar e
três almoços, terá um desconto de 5% no valor
total. Já os colegas e parceiros que adquirirem
em grupo seus ingressos terão desconto

de 4% para 10 a 19 inscrições e de 8% para 20
ou mais inscrições em qualquer categoria. E
não esqueça que a inscrição de associados é
bem mais em conta do que a de não sócios.
Confira a tabela completa de valores e garanta
logo a sua vaga!
Acesse aqui
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Mudanças Climáticas e seu impacto na segurança de barragens
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O presidente da ABRHidro, professor Adilson Pinheiro, presidiu
no dia 22 de maio o debate sobre mudanças climáticas durante
o XXXII Seminário Nacional de Grandes Barragens, realizado
pelo Comitê Brasileiro de Barragens em Salvador (BA). “O aumento da frequência e da intensidade de fenômenos extremos,
como cheias e secas, traz a necessidade de rever os riscos das
estruturas, em especial das mais antigas,” destacou Pinheiro.
Ao microfone, Pinheiro conduz a sessão técnica que teve como coordenador José Mário Miranda (CBDB Bahia), como debatedora Yvonilde Medeiros
(UFBA) e como relatores Ângelo Guerra (DNOCS) e André Fabiani (UFPR)
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A Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRHidro) manifesta a sua preocupação
com o corte de 78 membros do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que
foi determinado pelo Decreto 9.806, de 28 de maio de 2019. Destacamos que a participação
direta de entidades técnicas e científicas em um órgão estratégico como o CONAMA é essencial
para analisar de forma isenta as medidas propostas ao Sistema Nacional do Meio Ambiente,
garantindo os modernos princípios de responsabilidade social e sustentabilidade. A expertise dessas
instituições de conhecimento permite a identificação e o alerta sobre possíveis cenários desfavoráveis
aos ecossistemas e que comprometam o desenvolvimento socioeconômico da Nação.

3 de junho
Curitiba
4 de junho
Porto Alegre

Workshop Projeto, Manutenção e Inovação em Infraestrutura Hidráulica

Destinado a engenheiros civis e técnicos de engenharia que atuam com infraestrutura
hidráulica, o workshop tratará das etapas cruciais para o desenvolvimento de projetos
e obras no setor. Serão desenvolvidos dois encontros: em Curitiba (PR), no dia 3 de
junho, e em Porto Alegre (RS), no dia 4 de junho. Promovidos pela Maccaferri, com
apoio da ABRHidro e do DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica (SP), os
cursos são gratuitos, mas com vagas limitadas. Mais informações pelo telefone (11)
4525.5016 ou pelo email: cursos.br@maccaferri.com
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