
Horário Programação Empresa Apresentação
13:00 às13:45 Proposta de índice de qualidade da água tratada da estação de tratamento de água do Guandu Cedae Pedro Ivo Ortolano 

14:00 às 14:45 Saneamento ambiental - desenvolvimento da região metropolitana   SeCretarIa de 
ObraS

Vicente Loureiro - Subsecretário de 
Projeto de Urbanismo

15:00 às 15:45 tecnologia de tubos de polietileno aplicável a infraestrutura e saneamento: adução, drenagem e redes 
coletoras/condutoras de esgotos

KanafLex Osvaldo barbosa

15:45 às 16:00 Coffee Break

16:00 às 16:45 Viabilidade técnica e econômica da utililização de ultrafiltração em sistemas de abastecimento dOw braSIL andrea Lima

17:00 às 17:45 nova modalidade de aquisição de produtos químicos - Uma parceria de sucesso Kemira / embasa KemIra / embaSa wanderley ferreira / José edilson 
rangel / Clovis barreto / Jorge brito

18:00 às 18:45 a importância da participação da Cedae na gestão de recursos hídricos (CnrH,  CerHI e Comitês de bacia) Cedae Jaime teixeira azuly / Júlio Cesar antunes

19:00 às 20:00 Feira

13:00 às 13:45 metodologia para avaliação de equipamentos de laboratório – novas tendências no processo de 
aceitação de instrumentos pela nova Cedae.

Cedae João angelo Gomes  

14:00 às 14:45 monitoramento da água na captação da estação de tratamento (eta) do rio Guandu (rJ). Cedae Suzana Pimentel 

15:00 às 15:45 nova tecnologia em “Sistemas de escoramento para valas” effICIenCY Sidney mello de Carvalho

15:45 às 16:00 Coffee Break

16:00 às 16:45 Variação de velocidade em bombas fLOwSerVe Luiz felipe Campos barbosa da Silva

17:00 às 17:45 Correto dimensionamento em hidrômetros e trocas por análise de rodagem Cedae Luiz Claudio drumond

18:00 às 18:45 novos rumos da micromedição Cedae   Sergio augusto monte

19:00 às 20:00 Feira

a

b

Arena de Atividades
14:00 às 18:00 Campeonato de operadores: Jar-test e montagem de equipamentos motobomba

Programação 12/04/2012 

Sala

Sala



Horário Programação Empresa Apresentação
13:00 às 13:45 a insustentável meta internacional do saneamento de 2015 Cedae ricardo marinho

14:00 às 14:45 Gestão da informação de dados técnicos do laboratório da eta Guandu Cedae wellis rodrigo / adilson borges / 
marcos Consoli /João Ângelo

15:00 às 15:45 análise crítica e comparativa dos novos padrões de potabilidade e controle de qualidade de água 
para consumo humano

Cedae alexandro da Silva 

115:45 às 16:00 Coffee Break

16:00 às 16:45 Sistema digital de gerenciamento e operações de abastecimento de carro Pipa Cedae renato espírito Santo 

17:00 às 17:45 Utilização de tubos e conexões de Pead em ligações domiciliares, redes de distribuição de água e 
coletores de esgoto

POLIerG alexandre bazzana

18:00 às 18:45 ações desenvolvidas pelo comitê de bacia Hidrográfica do Gandu Cedae décio tubbs filho  / Júlio César antunes

19:00 às 20:00 Feira

13:00 às 13:45 ecoeficiência na eta Porto das Caixas Cedae José Valter de Lima

14:00 às 14:45 InSS é a proteção da previdência do trabalhador InSS  flávio Luis Vieira Souza - 
Gerente executivo

15:00 às 15:45 metodologia alternativa para uma análise de dQO baseado no princípio da química verde SInC fábio b. do nascimento

15:45 às 16:00 Coffee Break

16:00 às 16:45 a evolução dos tubos de ferro fundido dúctil - natural e blutop SaInt-GObaIn marcus Vincícus Canellas

17:00 às 17:45 fundação rio-Águas: Concessão na a.P 5 , Obras na Praça da bandeira e unidade de tratamento de rios fUndaçãO rIO 
ÁGUaS

edson mendonça / mauro duarte / 
ana Lúcia Santoro

18:00 às 18:45 tubos de PVC para coleta de esgoto sanitário COrr PLaStIK natal Garrafoli

19:00 às 20:00 Feira

a

b

Arena de Atividades

14: 00 às 18:00

08:00 às 12:00**

Campeonato de operadores: Instalação de ramal de Ligação Predial

Visita técnica - estação de tratamento de Água do Guandu ** as inscrições poderão ser feitas no stand da ASEAC no dia 12/04

Sala

Sala

Programação 13/04/2012 


