
Desde a fase de concepção do projeto, seja para o gerenciamento de áreas de risco 
de enchentes urbanas, controle de perdas em redes de distribuição ou até mesmo a 
mitigação de odores gerados em redes coletoras de esgoto, o uso de modelos 
numéricos tem sido de grande valia para empresas projetistas, órgãos ambientais, 
reguladoras e operadores do setor de saneamento. Hoje, um modelo da rede de 
coleta e/ou de distribuição é uma ferramenta indispensável para uma operação 
racional e econômica. Modelagem é uma componente fundamental na jornada para a 
transformação digital de uma companhia de saneamento ou prefeitura no referente a 
drenagem pluvial urbano para oferecer um serviço sustentável e de qualidade. 

Neste webinar de 1 (uma) hora de duração, será apresentado como a modelagem 
numérica pode ajudar a iniciar essa jornada para a transformação digital de sua 
companhia/instituição. Diferentes aplicações serão apresentadas, em especial 
utilizando software professional de última geração. MIKE URBAN+ ,última versão 
lançada em Maio 2019, traz muitas características novas para ajudá-lo a tornar as 
cidades mais sustentáveis e resilientes e com informação digital disponível para 
tomada de decisões sólidas e racionais. MIKE URBAN+ é o futuro digital para 
modelar sistemas de coleta e de distribuição. INSCREVA-SE! 

29 
AGO WEBINAR GRATUITO  

TÓPICOS 

• Considerações, limitações e 
benefícios do uso de modelagem 

em sistemas de saneamento 

• Como a modelagem pode ajudá-lo 
na jornada da transformação 
digital 

• Aplicações de redes de 
distribuição , de coletas de aguas 
resíduas e drenagem pluvial  

• Uma introdução a MIKE URBAN+ 
e suas principais características 
(online)  
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DE SISTEMAS URBANOS DE ÁGUA 
MODELAGEM: UM PASSO IMPORTANTE NA OPERAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, ÁGUA E ESGOTO 

ORGANIZADO POR: 
HYDROINFO 

 

HORA E LOCAL 
O webinar online ocorrerá na quinta-feira dia 

29 de agosto de 2019, às 12:00-13:00 BRT 

(veja a hora local aqui) 

IDIOMA: 
Português 

 

CUSTO DO SEMINÁRIO ONLINE 
A participação é gratuita. 

NÍVEL DO WEBINAR 
Possuir conhecimentos básicos de sistemas 

de saneamento 

 

INSCRIÇÃO E CONTATO 
A data limite para a inscrição é 29 de Agosto 

de 2019.  

Registre-se aqui:  https://zoom.us/meeting/

register/158d5f3a25d90d4334538d7d4481ef3
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DETALHES PARA A CONEXÃO 
Será enviado no dia anterior da data do 
Webinar convite por Outlook contendo o link 
do webinar e instruções.  

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Ismael Hernandes 

Fone: 48 99616 0779 

HYDROINFO 

Rua Emílio Blum nº 131, sala 409-A  

Centro  

Florianópolis-SC  

Fone: +55 48 3879 6888   

PÚBLICO ALVO 

 

O Webinar destina-se a 

profissionais, consultores e 

autoridades ambientais 

especializados em sistemas de 

saneamento, interessados em obter 

uma compreensão de otimização 

das redes e suas capacidades de 

economizar recursos com uma 

ferramenta que auxilia desde a fase 

de concepção do projeto até a sua 

operação em longo prazo. 

APRESENTADO POR 

ISMAEL HERNANDES 

Ismael Hernandes é 
especialista em Urban 
Water and Sanitation pelo 
instituto UNESCO-IHE (IHE 
Delft), com experiência em 
sistemas de tratamento 
biológico de esgotos domésticos. Atuou em 
projetos de saneamento para diversos 
municípios e indústrias, supervisionando 
equipes multidisciplinares. Graduado em 
Eng. Sanitária e Ambiental pela UFSC, fez 
também MBA em Gerenciamento de 
Projetos pela FGV-Rio. Atua como 
consultor técnico de software na 
HYDROINFO. 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=ECO+LAB+Webinar&iso=20170914T12&p1=12&ah=1
https://zoom.us/meeting/register/158d5f3a25d90d4334538d7d4481ef37
https://zoom.us/meeting/register/158d5f3a25d90d4334538d7d4481ef37
https://zoom.us/meeting/register/158d5f3a25d90d4334538d7d4481ef37

