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Programa
14:00 - 15:20 – Fernando Alves Rochinha (COPPE/UFRJ)
On the design of a computational simulator for turbulent turbidity currents
Numerical models can help to push forward the knowledge about complex dynamic physical systems. The modern approach for doing that involves detailed mathematical models. Turbidity
currents are a kind of particle-laden flows that are a very complex natural phenomenon. In a
simple way, they are turbulent driven flows generated between fluids with small density differences carrying particles. They also are one mechanism responsible for the deposition of sediments
on the seabed. A detailed understanding of this phenomenon, including uncertainties, may offer new insight to help geologists to understand reservoir formation, a strategic knowledge in oil
exploration. We present a finite element Residual-based Variational Multiscale formulation applied to the numerical simulation of particle-laden flows in a Eulerian-Eulerian framework. Thus,
the mathematical model results from the incompressible Navier-Stokes equation combined with
an advection-diffusion transport equation. When sediment concentrations are high enough, rheological empirical laws close the model, describing how sediment concentrations influence the
mixture viscosity. The aim of this work is to investigate the effects on the flow dynamics of some
these empirical laws.

15:40 - 17:00 – Pedro Luis do Nascimento Silva (ENCE)
Metodologia estatística: um pilar da disponibilidade e qualidade de dados
Vivemos numa era em que a disponibilidade e acessibilidade a dados não tem precedentes.
Apesar disso, lacunas substanciais persistem. Além disso, nem todos os dados disponíveis têm a
qualidade necessária para seu uso seguro em muitas aplicações. Metodologia estatística fornece
a orientação essencial necessária para obter dados atuais, relevantes, precisos e custo-efetivos.
Ela também guia a arte e a ciência de extração de conhecimento dos dados para apoiar a tomada
de decisões com base em evidências. Vou rever as principais maneiras em que os métodos
estatísticos são usados para obter, combinar, processar, analisar e disseminar dados no campo
das estatísticas públicas e oficiais. Vou também discutir como os métodos estatísticos são usados
para medir qualidade e para alcançar níveis especificados de precisão ao estimar quantidades
de interesse.

17:00 – Discussão e lanche
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