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A ABES, sigla de Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, é uma 
organização não governamental de caráter nacional, sem fins lucrativos. Fundada em 
1966 e com sede nacional no Rio de Janeiro, dispõe de representação em todos os 
estados brasileiros. Em destaque, a Seção Estadual da Bahia, primeira a ser criada. 
  

Com vários associados em todo o país, a ABES reúne participantes de vários setores: 
engenheiros, professores, universitários, técnicos de nível médio, empresas de consultoria, 
construtoras, fabricantes de materiais e equipamentos, prestadores estaduais e 
municipais de saneamento e controle ambiental, de coleta e manejo de resíduos sólidos, 
serviços públicos e entidades ligadas ao saneamento e meio ambiente. 
  

 Desconto significativo na participação nos cursos do Programa de Atualização 
profissional – PAAP da ABES Bahia, Congressos, Seminários, Feiras e Simpósios 
promovidos pela ABES (Associados estudantes pagam 50% do valor com desconto); 

 

 Desconto de 20% na compra de livros do fundo editorial  da ABES, além da 
comodidade de fazer reservas por telefone, email e site; 

 

 Revistas “Bio e Engenharia Sanitária e Ambiental”, com edições trimestrais, enviadas 
por correio. Esses produtos disponibilizam matérias e artigos técnico-científicos atuais 
que envolvem a área da Engenharia Sanitária e Ambiental;  

 

 Boletim “ABES Informa”, com periodicidade semanal, enviado por email pela ABES 
Nacional, trazendo atividades que ocorrem na área de Engenharia Sanitária e 
Ambiental no Brasil e no mundo; 

 
 

 Emails enviados diariamente com informes de eventos e oportunidades, referente as 
áreas de saneamento e meio ambiente no Estado da Bahia.  
  

BOLETIM ABES INFORMA  REVISTA BIO REVISTA ESA 

Nacional, trazendo atividades que ocorrem na área de Engenharia Sanitária e Ambiental no 



Para atender aos nossos associados, o 
fundo editorial da ABES dispõe de 

aproximadamente 200 títulos, tanto 
com edição própria, como de outras 
editoras, sendo vendidos com 20% de 
desconto e a comodidade de reservar 

os livros por telefone, email e site.  

Para verificar condições de parcelamento favor consultar a ABES Bahia.  

 Categoria Valor original 
(anual) 

Desconto 10% 
(Venc: 31/01/2015) 

Desconto 5% 
(Venc: 28/02/2015) 

Estudante*  
(apenas graduação) 

R$ 74,00 R$ 67,00 R$ 71,00 

Técnico* R$ 131,00 R$ 118,00 R$ 125,00 

Profissional R$ 250,00 R$ 225,00 R$ 238,00 

Empresas e Instituições de 
Ensinos 

Entrar em contato conosco para análise de categoria e valor. 

*Para as categorias estudante e técnico é necessário comprovação. 
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Veja os principais eventos com promoção e apoio da ABES Bahia  no ano de 2014: 
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