
 
 
Curso: “INICIAÇÃO EM TRANSIENTES HIDRÀULICOS” 
 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO (Digitar os dados no corpo do E-mail ou Whatsapp) 

 
Nome:__________________________________________________________ 
Empresa:_______________________________________________________ 
Cargo/Função:_________________________________________________ 
Endereço:_____________________________________________________ 
Cidade:________________________Cep:_________________Estado:___ 
Telefone: (   )_________________________Celular: (   )__________________ 
E-Mail: _________________________________________________________ 
Forma de Pagamento: Espécie (  )  Cheque (  )  Depósito (  )  Empenho (  ) 
Sócio da ABES?  Sim (  )   Não (  )  
 
OBS: O pagamento poderá ser efetivado através de: 
1) Em Espécie ou Cheque nominal à Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental, entregue no horário de 14:00 às 18:00 na sede da 
ABES/PE, no endereço abaixo (Podemos ir buscar  pagamento na Cidade do 
Recife, até 72 horas antes do início do curso); 

2) Depósito bancário para Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 
Ambiental, através do banco Caixa Econômica Federal, Agência 2348 (Av. 
Agamenon Magalhães, 4775, L1 - Ilha do Leite – Recife – PE), Operação 003 - 
Conta Corrente 628-1; Cujo comprovante  deverá ser encaminhado para o e-
mail abespe1966@gmail.com para identificação do crédito, 48 horas antes do 
início do evento. 

3) Empenho, no caso de órgãos públicos. 

 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES/PE 
Endereço: Rua Demócrito de Souza Filho, 335, Sala 506, Madalena – CEP: 

50.610-120 – Recife – PE 
Telefones de contatos: ( 0xx81 ) 30316003  E-mail: abespe1966@gmail.com   

CNPJ 33.945.015/0001-81 
 

Obs.: O Curso terá vagas limitadas. 
 

Cadastre-se (e-mail e WhatsApp) e receba programas dos cursos locais  
 

PARTICIPE E DIVULGUE !!! 

 

 
 

 

 “INICIAÇÃO EM TRANSIENTES HIDRÀULICOS” 
 

Período: 23 a 26 de março de 2020 – Horário: 14h às 18h 
Local: Sede ABES/PE (Sala ou auditório) 

Carga Horária: 16 horas 
 

         Instrutor: Gerson Batista Bezerra Filho 

                                                      



Curso: “INICIAÇÃO EM TRANSIENTES HIDRÀULICOS” 
 
Orientador: Engº. Gerson Batista Filho 
Formado em Engenharia Civil pela UFPE em 1976, com atuação nas áreas de 
saneamento básico, engenharia hidráulica e recursos hídricos. Já elaborou estudos e 
projetos para os Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e Sergipe. Seus principais trabalhos incluem elaboração de 
projetos de Sistemas de Abastecimento de Água para cidades, conjuntos habitacionais, 
unidades industriais, empreendimentos agrícolas, etc., incluindo as unidades de 
captação, transporte, tratamento e distribuição; projetos de Sistemas de Esgotamento 
Sanitário para cidades, conjuntos habitacionais, etc., incluindo as unidades de coleta 
(rede), transporte, tratamento e destinação final; projetos de macro e microdrenagem 
pluvial para cidades, conjuntos habitacionais, etc.; projetos de estruturas hidráulicas 
pontuais, como barragens, canais de drenagem, canais de irrigação e adutoras. 
Qualificações e Atividades Profissionais: Professor de Saneamento do Curso de Graduação em 
Engenharia Civil, da Universidade Católica de Pernambuco em 1991; Professor de Projeto de 
Sistemas de Abastecimento de Água do Curso de Especialização em Saneamento e Gestão 
Ambiental da Universidade Federal de Pernambuco do Convênio UFPE/SINAENCO, em 2003 e 
2004; Professor de Hidráulica Aplicada e de Transientes Hidráulicos na PAM Academia (Saint-
Gobain). 
 
Público Alvo: Engenheiros e Técnicos que lidam com projetos hidráulicos de 
Sistemas de Abastecimento de Água e de Sistemas de Esgotamento Sanitário. 
 
Objetivo: Apresentar aos participantes os conceitos básicos dos Transientes 
Hidráulicos em sistemas de adução, por recalque e por gravidade. Isto inclui, 
entre outros tópicos, o entendimento do fenômeno transitório, de suas causas 
e consequênciasassim como dos principais métodos de controle normalmente 
utilizados. 
 
Estrutura Básica do Curso: 
1 – Introdução: Definição dos fenômenos transitórios e dos principais 
conceitos hidráulicos necessários ao entendimento do assunto; 
2 – Projeto de Sistemas de Adução: Revisão dos principais métodos de 
cálculo dos sistemas de adução por gravidade e por recalque, que são as 
unidades suscetíveis a esses fenômenos; 
3 – Análise Matemática de Sistemas de Adução em Regime Transitório; 
Neste módulo são apresentadas as equações básicas dos regimes transitórios 
em condutos forçados, assim como o significado físico do sistema de 
equações; 
4 – Processos de Cálculo dos Transientes: Informações qualitativas a respeito 
dos vários processos de cálculo dos transientes, desde os mais antigos, como 
o método gráfico até os mais recentes, desenvolvidos para computadores; 
5 – Análise de Sistemas de Adução por Gravidade: Análise do que acontece 
em sistemas que funcionam por gravidade, quando da ocorrência de abertura 
ou de fechamento de válvulas, em termos de variação das pressões nos 
tubos. Elaboração de alguns exercícios por meio de métodos simplificados; 
6 – Análise de Sistemas de Adução por Recalque: Análise do que acontece 
em sistemas que funcionam por recalque, quando da parada ou partida de 
bombas, em termos de variação das pressões nos tubos. Aspectos relativos 
ao funcionamento das bombas, no que se refere aos transientes.Elaboração 
de alguns exercícios por meio de métodos simplificados; 

7 – Separação de Coluna Líquida: Conceituação do fenômeno de separação de 
coluna líquida no interior das tubulações, que é talvez o principal causador de 
acidentes em linhas adutoras ou em emissários de esgotos, devido à ocorrência 
de transientes hidráulicos; 
8 – Métodos de Controle dos Transientes: Neste módulo serão analisados os 
processos de controle de transientes mais empregados, com a finalidade de 
garantir que as pressões máximas e mínimas que atuem nas tubulações não 
provoquem danos à mesma. Serão apresentadas também algumas 
características de resistência dos principais materiais usados nos tubos, para 
que se possa indicar os dispositivos de controle adequados ao material das 
tubulações. Elaboração de alguns exercícios por meio de métodos simplificados; 
9 – Softwares: Comentários a respeito de vários Softwares disponíveis no 
mercado, com suas principais características. 
10 – Bibliografia básica 
 
Período: 23 a 26 / 03 / 2020 
 
Horário Aulas: 14h às 18h 
 
Carga Horária: 16 horas 
 
Local de Realização: Aulas Teóricas na Sede da ABES/PE  (R. Demócrito de 
Souza Filho, 335, Madalena  - Recife – PE. Rua Paralela à Beira Rio, próx. 
Ponte Capunga), Sala 505 
 
 

INVESTIMENTO 
Categoria Não Sócio Sócio em dia 
Profissional R$ 625,00 R$ 500,00 
Alunos Esc. Téc. e Graduação (Anexar 
declaração da Instituição de Ensino)  

R$ 500,00 R$ 400,00 

  . 
 
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 20 dias antes, 
retendo 30% para cobertura de custos. 
 
INFORMAÇÕES ÚTEIS: 

 Será oferecido lanche aos participantes. 

 Quem comparecer a 75% da carga horária receberá Certificado. 

 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. 


