
 

CURSO:  DRENAGEM URBANA 
 

Período: 03 a 05 de março de 2015 
 

Carga Horária: 12 horas 
 

Horário: 9:00 hs às 13:00 hs 
 
Local de Realização: O curso será ministrado na ABES-RIO, Av. Beira Mar, 
216 sala: 1103 - Castelo. Rio de Janeiro/RJ 

 
Investimento: 

Categoria 
 

 Inscrição 

Sócio da ABES (em dia) Não Sócio da ABES 

Profissional  R$ 250,00 R$ 450,00 

Estudante R$ 140,00 R$ 180,00 

 
 
Para participar preencha a ficha de inscrição anexa e envie para abes-rj@abes-
dn.org.br, após confirmação de inscrição por e-mail, realize o pagamento por depósito 
bancário na conta da ABES-RIO, Banco Itaú Ag. 0407 C/C 55741-2 e nos envie o 
comprovante para o e-mail: abes-rj@abes-dn.org.br. Contatos: (21) 227739-31/96607-
9969 – Natacha. 
 

ABES Nacional (21) 2277-3919 (Katia)  
E-mail: atividadescapacitacao@abes-dn.org.br 
 
OBS: 

 As inscrições de mais de um participante deverão ser encaminhadas em 
bloco pela Empresa / Instituição, junto com o comprovante de pagamento 
e uma ficha de inscrição preenchida por cada um. 

 
 Não serão considerados pré-inscritos os solicitantes cujas fichas sejam 
      encaminhadas sem a devida  comprovação de pagamento; 
 

 Cancelamentos só serão aceitos por escrito, com até 30 dias de 
antecedência da data do evento, com retenção de 30% para cobertura de 
custos. 

 
INFORMAÇÕES ÚTEIS: 

 Cada participante receberá o material no início do curso; 

 Será oferecido coffee-break aos participantes; 

 No final do curso, cada participante receberá o certificado oficial registrado 
na ABES NACIONAL. 

 A ABES reserva-se o direito de reprogramar ou cancelar eventos, desde 
que notificando antecipadamente aos participantes. Neste caso, será 
devolvido o valor pago pelas inscrições efetuadas. 

 

 

 

 

Público Alvo: 

Profissionais de nível médio ou superior e estudantes que desejam atuar e/ou se 
atualizarem sobre o tema.   
 

Objetivo: 

Capacitar os participantes para o entendimento e a aplicação de TÉCNICAS DE 
DRENAGEM URBANA, contemplando fundamentos teóricos e práticos, em 
situações que condizem com as necessidades dos setores público e privado na 
área sanitária urbana. 

 

Programa: 

Planos de Saneamento; 
Plano Diretor de Manejo de águas Pluviais do Rio de Janeiro; 
Método Racional; 
Pluviometria, lei das precipitações, equações da chuva em um ponto, distribuição 
espacial e gráficos de chuvas; 
Macro drenagem, Cursos d’água, bacias hidrográficas, controle das enchentes, 
canais; 
Micro drenagem, lançamento de coletores, ralos de drenagem e poços de visita, 
planilhas de dimensionamentos, estudo de “case” Porto Maravilha no Rio de 
Janeiro;  
 
 
 
 

 

 
 

Realização ABES-RIO 
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