
Neste Webinar de 1 (uma) hora serão apresentados diferentes aspectos dos 

sistemas de tratamento de esgoto. Desde a correta caracterização do efluente a 

tratar, até os pormenores operacionais, vários pontos relevantes para a 

otimização e eficiência energética serão abordados.  

Será ressaltada a importância de se considerar diferentes opções de tratamento 

desde a concepção do sistema, que acarretam em custos operacionais ao longo 

de toda a vida útil da planta. Opções como o planejameto de retrofit para trazer 

otimização ao sistema já em funcionamento, também serão apresentadas. 

Os diferentes stakeholders do sistema de tratamento de esgotos, como equipe 

projetista, construtora, gerência de ETE, reguladores, órgãos ambientais, 

consultores externos, todos poderão ter nesse Webinar um apanhado do que 

levar em conta para alcancar Eficiência Energética em ETE! Participe! 

27 
AGO WEBINAR GRATUITO 

OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS E  

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM ETE 
ORGANIZADO POR: 
HYDROINFO 

 

HORA E LOCAL 
O webinar online ocorrerá na terça-feira dia 27 

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 processos 

de uma ETE 

 

INSCRIÇÃO E CONTATO 
A data limite para a inscrição é 27 de Agosto 

de 2019.  

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

register/48227e13a7115be77510d14dfea9e91
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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 

PÚBLICO ALVO 

 

O Webinar destina-se a 

profissionais, consultores e 

autoridades ambientais 

especializados no tratamento de 

efluentes que estão interessados 

em obter uma compreensão de 

otimização dos sistemas e suas 

capacidades de economizar 

recursos com uma ferramenta 

flexível e programável que permita 

aplicar análises detalhadas do 

processo de tratamento. 

TÓPICOS 

• Desafios no tratamento de esgoto 

• Importância da caracterização do 
esgoto (fracionamento) 

• Análise multi cenário, do projeto à 
operação 

• ETE: Usina Verde 

• Previsão e otimização de gastos 
com produtos químicos e energia 
para bombeamento e aeração 

• Ferramentas para a modelagem de 
ETE 

• Benefícios da modelagem da ETE 
para os diversos stakeholders 

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. ©
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HYDROINFO 

Rua Emílio Blum nº 131, sala 409-A  

Centro  

Florianópolis-SC  

Fone: +55 48 3879 6888   

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

