
Desde a catástrofe de Mariana-MG ocorrida em 2015, quando mais de 30 milhões 

de m³ de lama foram lançados no meio ambiente após a ruptura da Barragem do 

Fundão, as exigências por maior segurança no armazenamento e operação dos 

rejeitos das atividades de mineração no Brasil e no mundo aumentaram. 

Como consequência, aumentou a necessidade por uma melhor compreensão do 

comportamento de rejeitos e seu escoamento de modo a permitir uma previsão 

mais exata das áreas potencialmente atingidas em caso de acidente. Tal 

informação é fundamental para implementar decisões para evitar perdas de vidas, 

mitigar os potenciais impactos ambientais e a determinação das medidas 

emergenciais a serem tomadas. 

Neste webinar de 1h de duração, você conhecerá metodologias e ferramentas 

para modelagem de escoamento de fluidos hiperconcentrados (não-Newtoniano). 

A apresentação não se aprofundará em detalhes técnicos, mas será focada no 

potencial e benefícios de aplicação da ferramenta e apresentação de exemplos.  

Assista ao webinar e saiba como o uso de ferramentas adequadas pode ser 

determinante para a avaliação dos possíveis impactos de rupturas hipotéticas de 

barragens e pilhas de rejeitos. 

07 
NOV 

WEBINAR GRATUITO 

ORGANIZAÇÃO 

HydroInfo, representante exclusivo da DHI 
no Brasil. 

 

DATA E HORA 

07 de Novembro 2019, quinta-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 06 de Novembro pelo link: 

www.hydroinfo.com.br/capacitacao/ 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Ismael Hernandes 

Fone: +55 48 99616 0779 

contato@hydroinfo.com.br 

TÓPICOS 

• Introdução à modelagem de 
escoamento de rejeito 

• Diferença entre simular escoamento 
de água e de rejeito 

• Modelos computacionais como 
ferramenta de suporte 

• Benefícios da metodologia 

• Estudos de caso 

APRESENTADOR 

ALEJANDRO LASARTE 

Sr. Lasarte é especialista em 

hidrologia fluvial, controle de 

cheias, transporte de sedimentos, 

modelagem hidrológica em bacias 

hidrográficas, sistemas de previsão de cheias afluentes 

a reservatórios e todas suas componentes, incluindo 

interação entre águas superficiais e subterrâneas. Atuou 

como consultor e gerente de projetos em inúmeros 

projetos no Brasil e no mundo. Já ministrou mais de 50 

cursos de capacitação em modelagem.  

Engenheiro Civil pela Universidade de Buenos Aires. 

MSc. em Hidráulica Computacional por Delft, Holanda.   

HydroInfo 
R. Emílio Blum, n.131 

Sala 409, Bloco A  

Centro - Florianópolis - SC 

  

Fone: +55 48 3879 6888   
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MODELAGEM DE INUNDAÇÕES DE REJEITO 
INTRODUÇÃO E ESTUDOS DE CASO 

PÚBLICO ALVO 
 

O Webinar destina-se a consultores, 

gestores, profissionais que atuam 

com atividades relacionada à 

mineração, autoridades ambientais, 

entre outros interessados em 

conhecer as soluções disponíveis 

para auxiliar na gestão, 

monitoramento, ações para evitar 

perdas de vidas, minimização dos 

possíveis impactos ambientais que a 

ruptura e escoamento de rejeitos 

podem causar. 

 Soluções inteligentes em HIDROINFORMÁTICA 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Webinar+-+Modelagem+de+inunda%C3%A7%C3%B5es+de+rejeito&iso=20191107T15&p1=1440&ah=1
http://www.hydroinfo.com.br/capacitacao/
mailto:contato@hydroinfo.com.br

