
CURSOS ABES-MG 2019
CURSO INTRODUÇÃO AO SOFTWARE EPANET

Data 20 e 21 de Novembro
Horário: 8h ás 12h e 13h ás 17h
Local: SEDE DA ABES-MG
Rua São Paulo, 824, 14º andar - Centro- Belo Horizonte/MG
Carga horária: 16 horas

EMENTA:
•	 Noções de hidráulica; 
•	 Familiaridade no uso do programa EPANET; 
•	 Componentes necessários para a construção e modelagem de redes de água; 
•	 Construção de um modelo de rede de distribuição utilizando o EPANET. 

OBJETIVO GERAL
Visão abrangente dos conceitos mais importantes na modelagem hidráulica, através do uso de 

ferramentas computacionais. 
Conhecer todas as funcionalidades do programa EPANET para a modelagem hidráulica das 

redes de transporte e distribuição de água sob pressão. Alimentar os dados corretamente no progra-
ma, tais como, elementos da rede de distribuição, cartografia, demandas, pontos de consumo, etc. 

Utilizar o EPANET como ferramenta com o objetivo de atingir a capacidade de análise de mo-
delos de redes de distribuição de água, depurando erros e obtendo resultados numéricos e gráficos 
a respeito do comportamento da rede de distribuição. 

Valor da inscrição:
Sócio em dia R$ 980,00
Não Sócio R$ 1.200,00
Vagas Disponíveis: 15

O depósito do pagamento deverá ser efetuado na  
CEF. Ag. 1667, Op. 003, Cc. 1802-8
Em nome da ABES e o comprovante do deposito deverá 
ser enviado através do e-mail da ABES MG.
Obs.: A realização do curso está condicionada a um 
número mínimo de inscrições.

Informações/inscrições e como associar-se 

ABES- Seção Minas Gerais

Tel. 31 3224-8248 – Ana Paula
R. São Paulo, 824 – 14º andar – Centro

30170-905 – Belo Horizonte – MG
E-mail: abesmg@abes-mg.org.br

Site: www.abes-mg.org.br

Investimento Informação

CONTEÚDO
1° Tópico
Noçoes de hidráulica; 
•	 Fórmulas; 
•	 Condutos forçados e por gravidade; 
•	 Redes de distribuição de água. 

2° Tópico
•	 Apresentação e instalação do programa EPANET; 
•	 Conhecendo o EPANET (menus); 
•	 Configurações iniciais do programa. 
•	 Inserindo dados no programa; 

3° Tópico
•	 Inserindo imagens de fundo; 
•	 Componentes da rede; 
•	 Reservatório de nível fixo (reservoir); 

•	 Reservatório de nível variável (tank); 
•	 Nós (junctions); 
•	 Trechos (pipe) 
•	 Válvulas (valve) 
•	 Conjuntos motobomba (pump) 

4° Tópico
•	 Simulação estática; 
•	 Simulação dinâmica; 
•	 Consumo dos nós; 
•	 Curva de consumo; 
•	 Opções de tempo. 

5° Tópico
•	 Gráficos (séries temporais, perfis, isolinhas, freqüência, etc.; 
•	 Configuração de tabelas (tipos, colunas, filtros, etc.); 
•	 Discussões.


