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XXIII SBRH

Simpósio trará opções especiais de formação
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Da escrita científica à prática de campo com ADCP (perfilador acústico de correntes por Efeito Doppler), a ABRHidro programou opções
especiais de formação e aprimoramento aos participantes do Simpósio
Brasileiro de Recursos Hídricos (XXIII SBRH), promovido de 24 a 28 de
novembro, em Foz do Iguaçu (PR). Já estão agendados seis cursos de
curta duração, que serão ministrados por nove reconhecidos especialistas. Os programas terão custos acessíveis, mas com vagas limitadas.
Garanta a sua presença fazendo a inscrição no XXIII SBRH e, em seguida, selecione os temas de interesse. ACESSE AQUI

CURSOS
DIA

TEMA

MINISTRANTE

DURAÇÃO

23

Sedimentação com ADCPs

Paulo Gamaro

8 horas

Método Lógico para Escrita Científica

Teodorico Alves Sobrinho

8 horas

IPH-ECO: Modelagem Ecológica de
Ecossistemas Aquáticos Continentais

David Manuel Lelinho da Motta Marques
e Carlos Ruberto Fragoso Jr.

6 horas

Introdução ao SIG Aplicado à Hidrologia e
Recursos Hídricos com o uso de ArcGIS

Alondra Beatriz Alvarez Perez e
Alena Gonzalez Bevacqua

6 horas

Fundamentos de Modelagem Hidrológica:
da Implementação à Análise de Incerteza

Pedro Luiz Borges Chaffe e
Debora Yumi de Oliveira

8 horas

Medições de Vazão com ADCP

David Mueller, do USGS Serviço Geológico dos EUA

8 horas

Prática de campo: Medições de Vazão com ADCP

David Mueller, do USGS Serviço Geológico dos EUA

3 horas

NOV

24

NOV

25

NOV

David S. Mueller é destaque da programação

PhD pela Colorado State University, o especialista
convidado para o XXIII SBRH dará o curso sobre Medições de vazão com ADCP (perfilador acústico de
correntes por Efeito Doppler). Durante o programa
de oito horas, irá abordar as bases teóricas e operacionais e falar sobre os aprimoramentos ocorridos em coleta e
processamento
dos dados. David
S. Mueller atua

no Serviço Geológico dos EUA e desenvolveu códigos para auxiliar no processamento de dados do
ADCP. Ele também é o responsável pelo desenvolvimento do QRev, software de processamento de
medições de descarga feitas com ADCPs. Tem mais
de 35 anos de experiência em modelagem e mecânica dos rios, sendo autor ou coautor de mais de 60
artigos e relatórios, incluindo pesquisas sobre correção de leito móvel, perturbação no escoamento e
efeitos da bússola na medição da vazão.

HOMENAGEM
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Newton de Oliveira Carvalho

Já está em estudos pela ABRHidro e Fundação
Araucária a construção da Plataforma Água, Inteligência e Inovação, que visa promover a ciência aberta, conectando pesquisadores, profissionais e sociedade. No dia 30 de maio foi realizado
um workshop com pesquisadores, profissionais e
gestores públicos sobre o tema.

Foto: LAPS

PLATAFORMA ÁGUA I & I

No dia 16 de junho, no Rio de Janeiro, a comunidade brasileira da água perdeu um de seus
mais atuantes colaboradores, o professor doutor Newton de Oliveira Carvalho.
Seu livro Hidrossedimentologia
Prática é obra referência na área.
Atuou também com assoreamento, deflúvio sólido, reservatórios e
descarga sólida. O valioso legado deixado pelo professor
Newton o manterá para
sempre na história nacional sobre recursos
hídricos.

AGENDA
16 julho

A partir das 17h, o Instituto de Engenharia do Paraná promove o lançamento do livro
sobre a vida e carreira do engenheiro hidráulico paranaense Nelson Luiz de Souza
Pinto, primeiro presidente da ABRHidro. Para marcar o evento, haverá uma mesa
redonda com o tema “A Importância do Engenheiro na Sociedade Atual”, moderada por Mauro Viegas Neto, com participação dos engenheiros e ex-presidentes da
ABRHidro Nelson Pinto, Jeferson Kelman e Francisco Gomide. SAIBA MAIS

16 a 20 setembro

Lançamento de livro e Mesa Redonda – Curitiba (PR)

14° SILUSBA - Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos
Países de Língua Portuguesa – Cidade da Praia, capital de Cabo Verde

O grande encontro dos países lusófonos está com sua programação definida. Além
da Sessão Especial Governança da Água, serão realizadas Mesas Redondas sobre
diversos temas. Um deles é Aporte de Instituições Públicas para Mitigação da Crise Hídrica nas Regiões Metropolitanas da CPLP (Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa), que terá participação do presidente e da vice-presidente da ABRHidro:
Adilson Pinheiro irá presidir a Mesa e Synara Aparecida Olendzki Broch será a relatora. SAIBA MAIS
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