
Portos no mundo inteiro terão que expandir a capacidade de seus canais de 

acesso e bacias portuárias para atender ao crescente aumento dos tamanhos das 

embarcações. Praias e costas em processo de erosão vem demandando 

soluções de recuperação que muitas vezes envolvem a alimentação com 

sedimentos. A alternativa para contornar esses desafios requer a execução de 

dragagens cujos impactos ao meio ambiente podem ser significativos. 

O crescimento das exigências ambientais pressiona por soluções que permitam 

maior controle sobre as operações de dragagem. Essas soluções devem permitir 

antecipar os impactos e tomar ações em tempo real buscando combinar o 

desempenho das operações com menores impactos ao meio ambiente.  

Através deste Webinar com 1 hora de duração você conhecerá as novas 

metodologias disponíveis para auxiliar na gestão e monitoramento ambiental de 

operações de dragagem. Assista ao Webinar e saiba como tornar seu projeto 

mais sustentável! 
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WEBINAR GRATUITO 

ORGANIZAÇÃO 

HydroInfo, representante exclusivo da DHI 
no Brasil. 

 

DATA E HORA 

08 de Outubro, terça-feira, ao meio-dia 
(12:00 - 13:00h), hora de Brasília. 

Veja a hora local aqui. 

 

VALOR DO WEBINAR 

A participação no Webinar é gratuita. 

 

PRAZO FINAL PARA INSCRIÇAO 

Até dia 07 de Outubro pelo link: 

www.hydroinfo.com.br/capacitacao/ 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Ismael Hernandes 

Fone: +55 48 99616 0779 

ihp@hydroinfo.com.br 

TÓPICOS 

• Impactos potenciais das 
dragagens 

• Fontes de sedimentos de uma 
operação de dragagem 

• Modelos computacionais como 
ferramenta de suporte 

• Programa Dinâmico de Gestão e 
Monitoramento Ambiental de Dragagens 

• Benefícios da metodologia 

• Exemplos de aplicações 

APRESENTADOR 

RODRIGO ANDRADE 

Engenheiro Sênior da HydroInfo. 

Qualificado para a análise e 

solução de processos físicos em 

áreas costeiras. Trabalhou em 

diversos projetos relacionados 

com modelagem hidrodinâmica, de ondas e de 

transporte de sedimentos em áreas costeiras e 

portuárias.  Ministrou diversos cursos e palestras 

relacionados à aplicação de modelos computacionais    

a projetos de engenharia e estudos ambientais.  

MSc., DSc. em Engenharia Costeira pela COPPE/UFRJ. 

HYDROINFO  

R. Emílio Blum, 131, sala 409-A  

Centro  

Florianópolis - SC  

Fone: +55 48 3879 6888   
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DRAGAGENS 
COMO GERENCIÁ-LAS PARA MINIMIZAR IMPACTOS AMBIENTAIS 

PÚBLICO ALVO 
 
O Webinar destina-se a consultores, 

gestores, operadores portuários, 

empresas de dragagem, autoridades 

marítimas e ambientais, entre outros 

interessados em conhecer as  

soluções disponíveis para auxiliar na 

gestão, monitoramento e 

minimização dos impactos 

ambientais de atividades de 

dragagem. 

 Soluções inteligentes em HIDROINFORMÁTICA 

WEBINAR RELACIONADO 

Digitalização Portuária: 

www.hydroinfo.com.br/webinar-
digitalizacao_portuaria/  

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Webinar+-+Avalia%C3%A7%C3%A3o+de+impactos+de+ru%C3%ADdos+subaqu%C3%A1ticos&iso=20190625T15&ah=1
http://www.hydroinfo.com.br/capacitacao/
http://www.hydroinfo.com.br/webinar-digitalizacao_portuaria/
http://www.hydroinfo.com.br/webinar-digitalizacao_portuaria/

