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André Estêvão Silva

“Não estamos apenas orgulhosos pela honra de organizar mais uma grande 
conferência para a comunidade IGS, mas também muito motivados e confiantes 
de que poderemos fazer um bom trabalho na organização e entregar um evento 
inesquecível, além das expectativas de todos. Nós já começamos!”

Presidente da IGS Brasil / Secretário Geral do GeoAmericas 2020 

Ennio Marques Palmeira

"Passados 10 anos do 9ICG, realizado no Guarujá em 2010, o GeoAmericas 2020 
promete ser uma excelente oportunidade para engenheiros geotécnicos e 
geoambientais se atualizarem sobre desenvolvimentos recentes em aplicações e 
produtos geossintéticos. Os interessados na disciplina de geossintéticos não 
podem perder!”

Presidente de Honra do GeoAmericas 2020

Delma de Mattos Vidal 

“Estamos muito felizes em anunciar o GEOAMERICAS 2020. O Capítulo Brasileiro, 
que teve a honra de receber a comunidade internacional de geossintéticos em 2010, 
está muito feliz em poder recebê-los novamente no incrível cenário da 'Cidade 
Maravilhosa', disposto a proporcionar a todos uma reunião de grande qualidade 
técnica, estimulando oportunidades de troca de conhecimento e informação.” 

Presidente do Comitê Organizador do GeoAmericas 2020

SOLUÇÕES EM GEOSSINTÉTICOS PARA 
 UM MUNDO EM RÁPIDA TRANSFORMAÇÃO

Depois de passar por México em 2008, Peru em 2012 e EUA em 2016, o GeoAmericas chega 
ao Brasil em sua 4ª edição, que será realizada em abril de 2020 no Rio de Janeiro.  Além de 
uma rica programação focada nos tópicos mais relevantes para a comunidade técnica dos 
geossintéticos nos dias atuais, diversos eventos sociais e uma ampla área disponível para 
exposição técnica da indústria de geossintéticos serão oferecidos. O inglês é o idioma oficial, 
mas atividades em espanhol e em português também farão parte da agenda do evento. 
Espera-se um público superior a 1.000 participantes originário de mais de 30 países e com 
ampla representatividade e pluralidade de culturas e mercados.

VOCÊ É MAIS QUE BEM-VINDO(A)  AO GEOAMERICAS 2020.



SOLUÇÕES EM GEOSSINTÉTICOS PARA UM MUNDO EM RÁPIDA TRANSFORMAÇÃO

TEMAS E TÓPICOS

Este será o mote do GeoAmericas 2020. A 4ª edição do Congresso Panamericano de 
Geossintéticos tem como objetivo estabelecer um fórum de debates sobre como os 
geossintéticos podem contribuir para a sociedade moderna diante de seus desafios e de suas 
demandas.

Dentro deste contexto, alguns tópicos devem nortear os temas das sessões técnicas e as demais 
atividades no programa do evento:

Geossintéticos na infraestrutura de países em desenvolvimento

Geossintéticos na proteção ambiental e sustentabilidade

Geossintéticos na viabilização de fontes de energia renovável

Geossintéticos na mineração e na produção de recursos básicos

Políticas e práticas de qualidade pelo mercado de geossintéticos 

Pretende-se também estimular a discussão sobre o papel da IGS na disseminação do 
conhecimento e na educação ampla sobre o correto uso dos geossintéticos.

Participe!

+1.200 m²

+1MIL

SESSÕES PARALELAS

PALESTRAS PLENÁRIAS4

ÁREA PARA EXPOSIÇÃO

PARTICIPANTES

+30
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COMISSÃO ORGANIZADORA

COMITÊ DE ACONSELHAMENTO INTERNACIONAL
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RIO DE JANEIRO

O Rio de Janeiro é uma cidade cosmopolita. Segunda maior cidade do Brasil, com uma 
população de cerca de 6 milhões de pessoas, é o destino mais conhecido e importante para 
turistas estrangeiros. 
 
Mundialmente reconhecida como a “Cidade Maravilhosa”, realmente é única em muitos 
sentidos, especialmente por sua natureza exuberante, pelo clima agradável e por 
apresentar uma das mais belas zonas costeiras do Brasil, talvez do mundo.

Copacabana, Ipanema, Leblon e Barra da 
Tijuca são apenas algumas das diversas 
e belas praias do Rio. O Cristo Redentor, 
Pão de Açúcar, Floresta da Tijuca e 
Estádio do Maracanã estão entre os 
pontos turísticos notáveis do Rio. Seu 
patrimônio histórico do período colonial 
do Brasil também merece ser 
prestigiado.

A gastronomia do Rio é outro de seus 
pontos altos. Mas é a culinária brasileira 
que se destaca entre tantas opções 
inspiradas em todas as cozinhas do 
mundo. E, claro, o Rio oferece todas a 
facilidades de hotelaria, compras, 
entretenimento, mobilidade e 
transporte que turistas brasileiros ou 
estrangeiros requerem para que a visita 
à cidade maravilhosa seja inesquecível.
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WINDSOR EXPO CONVENTION CENTER

O GeoAmericas 2020 se realizará no Windsor Expo Convention Center, localizado na praia da 
Barra da Tijuca, um dos setores mais charmosos do Rio de Janeiro.

Windsor Expo Convention Center é um dos 
maiores e mais modernos complexos para 
grandes eventos na cidade do Rio de 
Janeiro. 

São cerca de 9.000 m² quadrados de área e 
150 salas de variados tamanhos. O WECC é 
interligado por uma passarela climatizada ao 
5 estrelas Windsor Barra Hotel e ao 4 estrelas 
Windsor Oceânico. Juntos, oferecem quase 
800 apartamentos de elevado padrão e 
conforto.
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A configuração do Mapa da Área de Exposições pode ser alterada conforme a conveniência da organização.

MAPA DA ÁREA
DE EXPOSIÇÕES

A "Área reservada" pode ser aberta em um segundo estágio de comercialização 
de estandes conforme a conveniência da organização.

Imagens meramente ilustrativas.
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33

Veja detalhes sobre os benefícios de cada categoria nas 
páginas 10 e 11.

Membros 
Corporativos IGS e 
IGS Brasil

Outras Companhias 
e Instituições (não 
membros) 

Número de cotas 
disponíveis
Identificação dos 
estandes

USD 22,000 USD 15,000 USD 10,000 USD 4,500

USD 27,500 USD 18,750 USD 12,500 USD 5,625

2 4 8

Categoria de
Patrocínio Platinum Gold Silver Estande



Investimento
Sócios Corporativos IGS ou IGS Brasil: USD 22.000

Demais empresas e instituições: USD 27.500

Contrapartidas:

Estande de 24m² com montagem básica.
03 inscrições para o congresso.
03 inscrições para expositor.
Inserção do logo em todas as comunicações de divulgação pré-evento.
Inserção do logo no website do evento.
Apresentação do logo na secretaria local do evento, na sinalização e na comunicação visual 
de todas as salas de conferência.
Anúncio de 1 página e inserção do logo no programa final do congresso.
03 envios de comunicação promocional sobre a empresa para o mailing do evento no 
período de preparação do congresso (com intervalo mínimo de 04 meses).
Banner vertical exclusivo nas salas da plenária .
Inclusão de uma palestra técnica na grade do evento
Inclusão de um material promocional (máximo 4 páginas A4) no kit do congressista.
2 Convites para o jantar oficial do congresso.

Investimento
Sócios Corporativos IGS ou IGS Brasil: USD 15.000

Demais empresas e instituições: USD 18.750

Contrapartidas:

Estande de 15m2 com montagem básica.
02 inscrições para o congresso.
02 inscrições para expositor.
Inserção do logo em todas as comunicações de divulgação pré-evento.
Inserção do logo no website do evento.
Apresentação do logo na secretaria local do evento, na sinalização e na comunicação 
visual de todas as salas de conferência.
Anúncio de 1/2 página e inserção do logo no programa final do congresso.
02 envios de comunicação promocional sobre a empresa para o mailing do evento no 
período de preparação do congresso (com  intervalo mínimo de 04 meses).
Inclusão de um material promocional (máximo 4 páginas A4) no kit do congressista.
2 Convites para o jantar oficial do congresso.

PLATINUM (2 cotas)

GOLD (4 cotas)
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SILVER (8 cotas)
Investimento

Sócios Corporativos IGS ou IGS Brasil: USD 10.000
Demais empresas e instituições: USD 12.500

Contrapartidas:

Estande de 12m² com montagem básica.
01 inscrição para o congresso.
02 inscrições para expositor.
Inserção do logo em todas as comunicações de divulgação pré-evento.
Inserção do logo no website do evento.
Apresentação do logo na secretaria local do evento, na sinalização e na comunicação 
visual de todas as salas de conferência.
Anúncio de 1/4 página e inserção da logomarca no programa final do congresso.
01 envio de comunicação promocional sobre a empresa para o mailing do evento no 
período de preparação do congresso.
Inclusão de um material promocional (máximo 4 páginas A4) no kit do congressista.
2 Convites para o jantar oficial do congresso.

ESTANDE (33 cotas)
Investimento

Sócios Corporativos IGS ou IGS Brasil: USD 4.500
Demais empresas e instituições: USD 5.625

Contrapartidas:

• Estande de 9m²  com montagem básica.
• 02  inscrições de expositor.
• Inserção do logo no programa final do congresso.

Montagem Básica:
Entregue aos expositores com:

• 1 mesa e 2 cadeiras; 
• carpete grafite;
• 01 balcão
• 01 ponto de tomada;
• 01 spot com lâmpadas para cada 3m²; 
• 01 testeira com logo do expositor.

Imagem meramente ilustrativa. 11
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PROCEDIMENTOS E REGRAS

PROCEDIMENTO PARA RESERVA DE COTAS DE PATROCÍNIO

Durante o período de pré-venda, apenas Membros IGS ou IGS Brasil terão possibilidade de 
fazer reservas de estandes seguindo os critérios de ordem de chegada e de senioridade.

O período de pré-venda se estenderá de 26 de outubro de 2018 a 26 de janeiro de 2019.

A partir de 26 de janeiro de 2019, as vendas de cotas de patrocínio serão abertas a todas as 
empresas, valendo exclusivamente o critério de ordem de chegada para a prioridade sobre 
a escolha do estande.

Para reservar uma cota de patrocínio, a empresa deve preencher o formulário disponível na 
página "Patrocine" no site www.geoamericas2020.com.

O pagamento é facilitado, com  um sinal no ato da reserva e o saldo restante parcelado para 
quitação até outubro de 2019.
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Datas Importantes

26/10/2018 - Início do período de pré-venda (exclusiva para membros IGS ou IGS Brasil).

26/01/2019 - Final do período pré-venda e abertura para venda geral.

26/10/2019 - Prazo final para quitação da cota de patrocínio. 

Datas Importantes

• 

• 

• 

• 

• 



SOBRE A IGS BRASIL

A Associação Brasileira de Geossintéticos, IGS Brasil, afiliada à International Geosynthetics 
Society (a IGS), foi fundada em 1997. Ao longo de seus mais de 20 anos de atividades, tem 
concentrado seus esforços em duas principais linhas de atuação no Brasil: divulgar a 
potencialidade dos geossintéticos e de suas aplicações e educar e capacitar os 
profissionais do setor para o correto uso destes materiais em soluções para inúmeros 
desafios da engenharia civil.

Sempre muito dinâmica, a IGS Brasil possui em seu cardápio de ações regulares a 
realização de cursos, workshops, concursos, a produção de normas e recomendações, 
entre outros. Possui em seu currículo a organização de 3 cursos Educando Educadores, de 
8 congressos nacionais de Geossintéticos e, talvez sua realização de maior destaque, a do 
9º Congresso Internacional de Geossintéticos em 2010.

Toda esta experiência acumulada está agora a serviço do 4º Congresso Panamericano de 
Geossintéticos.
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9o CONGRESSO INTERNACIONAL DE
GEOSSINTÉTICOS

A Comissão Organizadora do GeoAmericas 2020 vem credenciada pelo êxito na 
organização do 9º Congresso Internacional de Geossintéticos, realizado pela IGS Brasil em 
Maio/2010 na cidade do Guarujá, SP, Brasil.

O evento foi considerado um grande sucesso pela própria IGS, em todos os aspectos. 
O programa técnico, os eventos sociais, o ambiente de confraternização, a infraestrutura 
e a organização, assim como as finanças do evento, todos estes quesitos atenderam às 
expectativas de todos os envolvidos.

O evento contou com 8 grandes patrocinadores, 75 expositores e mais de 1.000 
participantes originados de mais de 50 países. Aproximadamente 350 artigos técnicos 
foram publicados nos anais do congresso. Ao longo dos 5 dias de programação, foram 
oferecidas 7 palestras plenárias, 7 eventos sociais, quase 100 sessões técnicas paralelas
Não por acaso, a base da Comissão Organizadora do 9ICG está mantida para o 
GeoAmericas 2020.
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GeoAmericas 2016

Evento promovido pela Sociedade Norte-Americana de Geossintéticos (NAGS), afiliada à 
IGS, o 3º Congresso Panamericano de Geossintéticos ocorreu em Miami, EUA, entre os 
dias 10 e 13 de Abril de 2016.

EDIÇÃO ANTERIOR

Com uma temática focada no apelo de sustentabilidade das soluções com geossintéticos, 
o evento ofereceu, além das sessões técnicas paralelas de apresentação de trabalhos, 
sessões de treinamento e capacitação em diversos temas, mini-cursos, e fóruns de 
debate. Foram oferecidas 4 palestras plenárias, por quatro profissionais de renome 
internacional:

Lifetime Predictions of Exposed Geotextiles and Geomembranes - Robert Koerner (USA)
Stabilization of Paved Roads Using Geosynthetics - Jorge Zornberg (USA)
Global Challenges, Geosynthetic Solutions, and Counting Carbon - Neil Dixon (UK)
Call to Action - The Urgency to Protect Our Coastal Communities - Dale Morris / Nathalie 
Olijslager-Jaarsma (USA)

Foram registrado mais de 1100 
participantes e foram 
apresentados mais de 200 
trabalhos ao longo da 
programação técnica de 4 dias, 
em quase 50 sessões técnicas 
realizadas. O evento contou com 
uma ampla área para exposição 
técnica, onde estiveram 
presentes como expositores 95 
empresas e instituições do setor, 
de diversas nacionalidades. 

Além da ênfase em temas ligados à proteção do meio ambiente, destacaram-se na 
programação técnica tópicos relacionados às aplicações no setor de mineração, aplicações 
em proteção costeira, desempenho e durabilidade de barreiras geossintéticas, aplicações 
de geossintéticos em melhoramento de solos, para citar alguns. Muitos casos de obras de 
grande interesse foram publicados. E os estudantes e jovens profissionais também 
tiveram amplo espaço especialmente dedicado a este público na agenda do evento.



/geoamericas2020 @geoamericas2020

geoamericas2020@geoamericas2020.com
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WWW.GEOAMERICAS2020.COM

Esperamos você de braços abertos!


