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Fórum de Saneamento e Recuperação Energética traz especialistas para debater os 
novos desafios enfrentados no cenário brasileiro 

 
Evento online e gratuito, é chancelado pela IFAT, feira líder mundial de tecnologias 

ambientais, acontece na próxima semana 
 
No próximo dia 14 de outubro, profissionais de diversas áreas e do mercado de 
recuperação energética, que estão à frente dos novos desafios apresentados pelo Novo 
Marco do Saneamento poderão aprofundar seus conhecimentos no Fórum de 
Saneamento e Recuperação Energética, de forma virtual e gratuita. O evento, 
organizado pela Messe Muenchen do Brasil em parceria com a ABREN – Associação 
Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos e com a ABCON - Associação 
Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, visa 
discutir sobre desafios da regionalização do Novo Marco do Saneamento e o 
desenvolvimento do mercado de recuperação energética de resíduos no Brasil. O evento 
conta com as empresas Binder Goup e Pieralisi como patrocinadores Ouro e com a 
Komatsu como patrocinador prata. 
 
De acordo com Rolf Pickert, diretor geral da Messe Muenchen do Brasil, “o objetivo do 
Fórum de Saneamento e Recuperação Energética é promover a conexão do setor por meio 
do debate da regionalização do Novo Marco do Saneamento, disseminando as melhores 
práticas, cases de sucesso, estratégias e oportunidades, para que os setores envolvidos 
alcancem resultados positivos nos próximos anos, tendo como destaque os blocos regionais 
e cidades de menor porte”. 
 
Dividido em dois blocos e com tradução simultânea em português e inglês, os profissionais 
poderão acompanhar painéis de debate e apresentações com a participação de 
especialistas da esfera pública e do setor privado, sobre possíveis arranjos, prós e contras 
de cada modelo, bem como preparação institucional, jurídica e operacional para alavancar 
o saneamento. Ainda, serão debatidas as oportunidades que o mercado de Recuperação 
Energética de Resíduos poderá explorar, uma vez que o marco regulatório viabilizou a 
criação de diferentes modelos de concessões e PPPs. 
 
No período da manhã, o evento irá promover 4 sessões: às 9h20, o primeiro painel será 
sobre Modelagem de projetos para blocos regionais e cidades menores – Do 
financiamento à concepção e apresentação ao, na qual participam Alfredo Assis de 
Carvalho – Diretor do Departamento de Financiamento de Projetos da Secretaria Nacional 
de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, Flavio Tagliassachi Gavazza – 
Superintendente de Serviços de Governo da Caixa Econômica Federal, e Manoel Renato 
Machado Filho – Diretor de Programas na SEPPI, Ministério da Economia.  
 
Às 10h20, a Binder Engineering GmbH apresentará casos de sucesso envolvendo uma 
tecnologia alemã de ponta, capaz de aumentar a eficiência energética das estações de 
tratamento de água e esgoto. Na sequência, às 10h50, o painel Desafios da Regulação na 
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Regionalização, contará com participação de Vitor Saback – Diretor da Agência Nacional de 
Águas e Saneamento Básico (ANA), Percy Soares Neto – Diretor Executivo da Associação 
Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (ABCON), e  
outros dois representantes de empresas de saneamento. Por fim, às 12h, Diego Rivelli, 
gerente comercial da Pieralisi, realizará a palestra: Soluções Compactas para Tratamento 
e Secagem de Lodo utilizando Cogeração de Energia. 
 
Já no período da tarde, os profissionais vão acompanhar debates sobre novas 
oportunidades para recuperação energética em concessões de gestão de resíduos sólidos 
e cases de sucesso e experiências internacionais em recuperação energética. Como o painel 
Novas Oportunidade para Recuperação Energética em Concessões de Gestão de Resíduos 
Sólidos, às 14h10, que terá presença de Yuri Schmitke – Presidente da ABREN, Jamaci 
Junior – Coordenador Geral de Saneamento Integrado, Resíduos e Drenagem do Ministério 
do Desenvolvimento Regional, MDR, e André Osório – Diretor do Departamento de 
Informações e Estudos Energéticos da SPE do Ministério de Minas e Energia, MME.  
 
O último painel do dia será às 15h30 e irá abordar Casos de Sucesso e Experiências 
Internacionais em Recuperação Energética, contando com a participação de Rubens Aebi 
– vice-presidente da ABREN, Flávio Matos, Vice-presidente do WtERT Brasil e Conselheiro 
da ABREN, Marcos Peraceli, Diretor de Vendas e Desenvolvimento de Negócios para 
América Latina da Babcock & Wilcox, e Laura A. Sarmiento – Diretora de Transformação da 
Veolia Brasi. 
 
Segundo o Presidente Executivo da ABREN, Yuri Schmitke, que será um dos painelistas, o 
evento trará para discussão uma nova etapa de investimentos no País, além de ter a 
chancela da maior feira de saneamento do mundo, a IFAT. “Com um mercado potencial de 
investimentos de R$ 700 bilhões de reais em saneamento, incluindo a recuperação 
energética de resíduos, daremos um passo importante para a exposição de conteúdo e 
networking com empresas de renomada expertise nesse setor, o que irá contribuir 
significativamente para a mudança da cultura brasileira com relação ao saneamento e a 
economia circular”, explica Yuri Schmitke. 
 
As inscrições são gratuitas e já estão disponíveis no site do Fórum de Saneamento e 
Recuperação Energética. 
 
Mario Brilhante 
mariobrilhante@a4eholofote.com.br 
11 3897 4122, ramal 222 
11 9 8977 7651 
 
Thiago Rosa 
thiagorosa@a4eholofote.com.br 
11 3897 4122, ramal 206 
11 9 9930 5293 
 
Sobre a Messe Muenchen do Brasil  
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A Messe München, organizadora da IFAT, é uma das maiores empresas de feiras de 
negócios do mundo e operadora dos principais centros de convenções e exposições de 
Munique na Alemanha. Há mais de 5 décadas conectando pessoas em todo o globo, o 
portfólio conta com mais de 200 eventos na Alemanha, China, Índia, Rússia, Turquia, África 
do Sul, Nigéria, Vietnã, Irã e Brasil, além de ter representação em aproximadamente 70 
países. 
 
Como parte da estratégia de expansão internacional, em 2017 foi fundada a subsidiária 
Messe Muenchen do Brasil com o propósito de trazer para o mercado nacional os níveis de 
excelência e inovação estabelecidos na sede da Alemanha e apoiar o desenvolvimento de 
feiras de negócios em uma direção especializada e internacionalizada. 
 
 
Serviço 
Fórum de Saneamento e Recuperação Energética  
Data: 14 de outubro de 2021 
Horário: 9h às 17h 
Formato: Online e gratuito 
Para mais informações: https://mm-br.ac-page.com/forum-saneamento-recuperacao-
energetica-2021 
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