
Gestão de Perdas de Água e Eficiência Energética
Estão abertas as inscrições para o 6º Seminário Nacional de Gestão de Perdas de Água e Eficiência Energética da 

ABES. Nos dias 15 e 16 de outubro de 2019, Belo Horizonte receberá especialistas de todos os estados brasileiros para 
compartilhar conhecimento e experiências práticas de enfrentamento às perdas de água e de eficiência energética nos sistemas 
de abastecimento. O encontro é voltado a profissionais, gestores públicos privados, professores, pesquisadores e estudantes 
da área de saneamento ambiental, bem como profissionais de outras áreas, interessados em aprimorar seus conhecimentos na 
temática. O objetivo é promover a discussão de aspectos técnicos, científicos e institucionais; divulgar e ampliar o conhecimento 
sobre procedimentos já adotados por empresas que atuam na área de saneamento; divulgar o uso de materiais, tecnologias e 
gestão aplicada a redução de perda de água e eficiência energética. A programação preliminar está disponível. Saiba mais e 
inscreva-se: www.abes-mg.org.br 

Comissão organizadora estrutura programação.

ABES-MG prepara 
Seminário 
Nacional de 
Resíduos Sólidos

Em 2020, Belo Horizonte sediará o 14º Seminário 
Nacional de Resíduos Sólidos. Especialistas de todo o país 
terão a oportunidade de compartilhar experiências, soluções 
e divulgar tecnologias para o aprimoramento da gestão. O 
Seminário se propõe a avaliar o cenário dos resíduos sólidos 
no Brasil, considerando as diretrizes estabelecidas pelos Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e reunir subsí-
dios para o aprimoramento da Política Nacional. Em 29 de 
agosto de 2019, membros da Câmara Temática de Resíduos 
Sólidos da Seção Minas Gerais, que compõem a comissão 
organizadora, reuniram-se para estruturar o escopo do even-
to. Participaram a coordenadora, Flávia Mourão, a secretária 
adjunta da Câmara Nacional de Resíduos, Pegge Sayonara, 
e os especialistas, Alice Libânia, Cynthia Fantoni, Denise Brus-
chi, José Cláudio Junqueira e Raphael Tobias. Definiu-se que a 
estrutura será composta por mesas temáticas, apresentação de 
trabalhos e visitas técnicas. Agora, a proposta será apreciada 
pela Câmara Nacional de Resíduos da ABES. 
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Hidrômetro garante abastecimento 
a inadimplentes

O engenheiro sanitarista, associado da ABES-MG e 
ex-Diretor Técnico e de Expansão da Copasa, Alex Moura de 
Souza Aguiar, publicou recentemente uma nota técnica sobre a 
“Política Alternativa ao Corte de Água de Usuários Inadimplentes 
com Emprego de Hidrômetro Controlador de Volume”. O estudo 
avalia a eficiência do projeto piloto conduzido pela Copasa e 
Agência Reguladoras dos Serviços de Água e Esgoto de Minas 
Gerais (Arsae-MG), em São Joaquim de Bicas, na Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte. Abrangendo 1.056 economias 
residenciais em situação de inadimplência, a política alternativa 
ao corte de água consistiu em fornecer, de forma gratuita, um 
volume mínimo diário (à taxa de 20 L/hab. dia), pelo período 
necessário, até a quitação do débito. O fornecimento restrito 
se dá por meio do Hidrômetro Controlador de Volume (HCV), 
desenvolvido pelo engenheiro da COPASA, para esse objetivo. 
Acesse e conheça o estudo: www.abes-mg.org.br 

Morre um dos fundadores da ABES
Faleceu em 4 de setembro de 2019, aos 90 anos, o 

engenheiro sanitarista Walter Pinto Costa, um dos fundadores 
da ABES. Na década de 1980, como presidente da associa-
ção, Walter promoveu intensa mobilização para adquirir a sede 
própria, o que se obteve com enorme esforço. Desde então, 
a Sede está instalada na avenida Beira-Mar, 216, 13º andar, 
no Rio de Janeiro. Além disso, a entidade também conseguiu 
constituir seções em todos os estados brasileiros. Em nome de 
seus associados a ABES presta respeitosa condolência à família 
e agradece a grandiosa contribuição do engenheiro, por sua 
trajetória a frente da entidade, e pelos serviços prestados ao 
saneamento no Brasil. 


