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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 
Curso: Engenharia Civil Núcleo Temático: Construção Civil 

Componente Curricular:  
Construção de Edifícios I 

Código: 
ENEX00903 

Professor(es): 
 

DRT: 
 

Etapa: 5ª etapa 
 

Carga horária: 4 (  2  ) Teórica 
(  2  ) Prática 

Semestre Letivo: 
2º semestre de 2017 

Ementa: 
 
Estudos preliminares para implantação de uma edificação. Processo de planejamento para 
concepção da estrutura. Serviços iniciais para início das obras. Execução das fundações. Estudo 
de estruturas típicas: concreto armado tradicional e pré-moldado, alvenaria estrutural, estruturas 
metálicas e de madeira. Alvenaria de vedação. Elaboração do projeto para a produção das 
diferentes partes da construção. 
Objetivos 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecimento das técnicas de 
contato com o cliente, escolha 
do terreno com base nos 
quesitos topográficos, 
geográficos e econômicos, 
determinação do sistema 
construtivo, adoção de critérios 
de limpeza do terreno, logística 
e montagem de canteiro de 
obra, tecnológica na 
determinação dos critérios de 
sondagens e conhecimento 
geológico dos terrenos, sistema 
e materiais de construção para 
a execução de fundações, 
tecnologia, especificação, 
compra, recebimento e controle 
de concreto estrutural, sistemas 
de fôrmas para a execução de 
lajes, vigas e pilares, processos 
construtivos na execução de 
superestruturas de concreto 
armado, processos construtivos, 
materiais e controle na 
execução de alvenarias de 
vedação, elaboração de projeto 
sistemático de um galpão 
industrial, envolvendo a 
arquitetura, implantação no 
terreno, gabarito da obra, 

Contato com o cliente, análise 
na escolha do terreno para o 
empreendimento imobiliário, 
critérios na adoção do sistema 
construtivos, analise crítica na 
definição da logística do 
canteiro de obras, análise nos 
critérios, controle e execução 
do sistema reticulado de 
estruturas de concreto, 
conhecimento dos materiais, 
sistema construção e 
integração com a estrutura de 
concreto armado das 
alvenarias de vedação das 
fachadas e compartimentação 
interna do edifício. 
 
 
 
 

Entender a evolução, 
acompanhamento técnico, 
sequência executiva, prazos, 
sistemáticas da construção de 
edifícios, desde a fase de 
contato com o cliente, aquisição 
de serviços, controles 
qualitativos e quantitativos, 
determinação dos materiais de 
construção das mencionadas 
fases e conhecimento no 
desenvolvimento de projetos 
executivos e a compatibilização 
das disciplinas de projeto nas 
suas fases de estudo preliminar 
a liberado para a obra. 
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desenvolvimento da paginação 
da alvenaria de vedação e 
estrutural, desenvolvimento do 
sistema estrutural pré-moldado, 
pavimento de concreto armado, 
paginação de revestimento 
cerâmico, lay out do canteiro de 
obras, corte e aterro, pré-
dimensionamento da estrutura 
de concreto pré-moldada e 
fundações. 

 

Conteúdo Programático: 
 
1. Introdução. 
   1.1. Contato com o cliente, anteprojeto e projeto. 
   1.2. Levantamento topográfico, layout, sondagens. 
2. Início de obra. 
   2.1. Limpeza do terreno, terraplanagem. 
   2.2. Locação da obra, canteiro, normas de segurança (NR 18). 
3. Fundações. 
   3.1. Diretas e profundas. 
4. Sistemas construtivos. 
   4.1. Estruturas de concreto moldadas “in loco”. 
   4.2. Estruturas de concreto pré-moldadas. 
   4.3. Alvenaria estrutural. 
   4.4. Estruturas metálicas. 
5. Alvenaria de vedação. 
   5.1. Vedação com blocos de concreto e cerâmico. 
Metodologia 
 
Aulas expositivas e práticas. 
Uso de data show e vídeos. 
Projetos desenvolvidos pelos alunos. 
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Critério de Avaliação 
 
O processo de avaliação deverá incluir no mínimo dois instrumentos de avaliação intermediária, 
conforme o Regulamento Acadêmico. O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito 
de substituir a menor nota que compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Primeira possibilidade:  
 
MI ≥ 7,5 (sete e meio) e frequência  ≥  75%   ⇒ aluno aprovado na disciplina.      
 

  MF = MI  
 
Segunda possibilidade: 
 
2,0 ≤  MI < 7,5 e frequência ≥  75%  ⇒ obrigatoriedade da realização da PAF.  
 

  MF = (MI + PAF) / 2 
 
Bibliografia Básica: 
 
MOLITERNO, Antonio. Escoramento, cimbramentos, formas para concreto e travessias em 
estruturas de madeira. São Paulo: Edgard Blücher, 1989. 
THOMAS, Ercio. Tecnologia, gerenciamento e qualidade na construção. 1. ed. São Paulo: Pini, 
2001. 
YAZIGI, Walid. A técnica de edificar. 7. ed. rev. São Paulo: Pini, 2006. 
Bibliografia Complementar: 
 
ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 6122: projeto e execução de 
fundações: procedimento. Rio de Janeiro, 2010. 
ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 12654: controle tecnológico de 
materiais componentes do concreto: procedimento. Rio de Janeiro, 1992. Disponível em versão 
eletrônica. Acesso pelo Gerenciador Eletrônico de Normas Técnicas na Web pelo endereço: 
<http://www.mackenzie.br/bancos_dados.html>.  
AZEREDO, Hélio Alves de. O edifício até sua cobertura. 2. ed. rev. 2. reimpr. São Paulo: Edgard 
Blücher, 2000. 
BORGES, Alberto de Campos; MONTEFUSCO, Elizabeth; LEITE, Jaime Lopes. Prática das 
pequenas construções. 8. ed. rev. e ampl. São Paulo: Edgard Blücher, 1998. 
TAUIL.C.A.; NESE, J.M. Alvenaria estrutural. São Paulo: Pini, 2010. 
REBELLO,Y. C.P. Fundações: guia prático de projeto, execução e dimensionamento. São Paulo: 
Zigurate Ed., 2003. 
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 
Curso: Engenharia Civil Núcleo Temático: Estruturas e Fundações 

Componente Curricular:   
Estabilidade das Construções I 

Código: 
ENEX01211 

Professor(es): 
 

DRT: 
 

Etapa: 5ª etapa 
 

Carga horária: 4 (  4  ) Teórica 
(  0  ) Prática 

Semestre Letivo: 
2º semestre de 2017 

Ementa: 
 
Estudo sobre comportamento de sistemas estruturais especiais isostáticos sob ação do 
carregamento permanente e elaboração de diagramas de momentos fletores e forças cortantes. 
Análise do comportamento das estruturas isostáticas sob ação do carregamento acidental e 
interpretação das linhas de influência. Análise do comportamento das Vigas Gerber e arcos tri-
articulados sob a ação do carregamento permanente e carregamento acidental. Estudo das vigas 
poligonais e pórticos tri-articulados: análise e interpretação dos esforços internos solicitantes. 
 

Objetivos 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer e analisar os 
fundamentos teóricos que 
permitam a determinação 
dos esforços que atuam nas 
estruturas isostáticas.  
 

Observar o comportamento das 
estruturas a fim de se projetar e 
executar obras estáveis.  
Representar através de 
gráficos os esforços internos 
solicitantes. 

Perceber e interessar-se pelos 
fundamentos da teoria das 
estruturas. 
 

Conteúdo Programático: 
 
1.Vigas Isostáticas.  

Fundamentos da teoria das estruturas. Deduções das fórmulas das forças cortantes (4 tipos de 
carregamentos). Diagramas de esforços internos solicitantes: vigas em balanço, bi-apoiadas e bi-
apoiadas com balanços.  

2. Linhas de Influência.  
Deduções das Linhas de Influência: reações de apoio, forças cortantes e momentos fletores.  
Análise de cargas acidentais e permanentes em vigas em balanço, bi-apoiadas e bi-apoiadas com 
balanços. Cálculo dos esforços máximos, utilizando o conceito de Linhas de Influência.  

3. Estruturas Poligonais.  
Cálculo das reações de apoio e momentos fletores nas extremidades das barras. Traçado dos 
diagramas de esforços internos solicitantes: estruturas com barras e carregamentos verticais, 
horizontais e inclinados.  

4. Vigas Gerber. 
Conceituação. Determinação do número de articulações. Diagramas de esforços internos 
solicitantes - carga permanente. Linhas de Influência - carga acidental. Cálculo dos esforços 
máximos, utilizando o conceito de Linhas de Influência.  

5. Arcos Tri-Articulados.  
Conceituação: nomenclatura; deduções das fórmulas dos esforços internos solicitantes. Cálculo 
das reações de apoio e esforços internos solicitantes. Linhas de Influência: efeito de cargas 
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permanentes e acidentais.  
6. Pórticos Tri-Articulados.  

Cálculo das reações de apoio e momentos fletores nas extremidades das barras. Traçado dos 
diagramas de esforços internos solicitantes: estruturas com barras e carregamentos verticais, 
horizontais e inclinados.  

Metodologia: 
 

   Aulas expositivas e dialogadas: através de processos dedutivos e informativos, as aulas serão 
ministradas de forma a possibilitar a compreensão dos conhecimentos apresentados, com 
exemplos práticos que ocorrem na vida profissional. 
   Trabalhos individuais orientados: os alunos deverão realizar, individualmente, exercícios 
referentes aos assuntos desenvolvidos durante as aulas, estimulando a participação ativa do 
graduando no processo de aprendizagem. Essas atividades extra-classe serão corrigidas e 
devolvidas aos alunos. Debate e análise das atividades dirigidas. 
 
Critério de Avaliação:  
 

O processo de avaliação deverá incluir no mínimo dois instrumentos de avaliação intermediária, 
conforme o Regulamento Acadêmico. O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito 
de substituir a menor nota que compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Primeira possibilidade:  
 
MI ≥ 7,5 (sete e meio) e frequência  ≥  75%   ⇒ aluno aprovado na disciplina.      
 

  MF = MI  
 
Segunda possibilidade: 
 
2,0 ≤  MI < 7,5 e frequência ≥  75%  ⇒ obrigatoriedade da realização da PAF.  
 

  MF = (MI + PAF) / 2 
 
Bibliografia Básica: 
BORESI, Arthur P. Estática. 2. ed. São Paulo: Thomson Learning, 2003. 
SORIANO, Humberto Lima; LIMA, Silvio de Souza. Estática das estruturas. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Ciência Moderna, 2007.  
UGURAL, Anselmo C. Mecânica dos materiais. 1. ed. São Paulo: LTC, 2009. 
 

Bibliografia Complementar: 
ALMEIDA, Maria Cascão Ferreira. Estruturas isostáticas. 1. ed. Rio de Janeiro: Oficina de 
Textos, 2009. 
CEDOLIN, Luigi. Stability of Structures.1. ed. Rio de Janeiro: Editora Dover Publications, 
2003. 
PARETO, Luis. Mecânica e cálculo das estruturas. 1. ed. Rio de Janeiro: Ed. Hemus, 2003. 
SHEPPARD, Sheri D; TONGUE, Benson H. Estática: análise e projeto de sistemas em equilíbrio. 
1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 
VIERO, Edison Humberto. Isostática. 1. ed. São Paulo: Ed. Educs, 2005. 

Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 
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Curso: EngenhariaCivil Núcleo Temático:  
Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

Componente Curricular:  
Hidráulica Aplicada II 

Código: 
ENEX00386 

Professor(es): 
 

DRT: 
 

Etapa: 5ª 
 

Carga horária: ( 2 ) Prática Semestre Letivo: 
2º semestre de 2017 

Ementa: 
Estudo experimental dos escoamentos em condutos livres: regime uniforme,  regime 
gradualmente variado; regime bruscamente variado. Escoamento em meios porosos: 
coeficiente de permeabilidade de um material. Estudo da semelhança dinâmica em condutos 
livres. Medidores de vazão em condutos livres: vertedores de soleira delgada e espessa, 
triangular e retangular; calha Parshall. 
Objetivos: 
 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecimento e domínio 
dos conceitos e equações 
fundamentais relativas aos 
escoamentos em condutos 
livres.  

Visualização dos diferentes 
escoamentos e aplicação 
em situações práticas 
experimentais para melhor 
entendimento dos conceitos 
necessários aos projetos.. 

Visualizar melhores soluções 
para sistemas de drenagem e 
obras hidráulicas. 

Conteúdo Programático: 

Estudo dos escoamentos em condutos livres. 

 Regime uniforme: estudo experimental da rugosidade de um canal. 

 Regime gradualmente variado: medição e cálculo da curva de remanso. 

 Regime bruscamente variado: ressalto hidráulico – caracterização do fenômeno. 

 Escoamento em meios porosos: coeficiente de permeabilidade de um material. 

 Estudo da semelhança dinâmica. 

 Medidores de vazão em condutos livres: vertedores de soleira espessa e delgada. 
 Bancadas experimentais sobre os tópicos acima. 
 

Metodologia: 
 

Aulas teóricas sobre alguns assuntos complementares de Hidráulica II com utilização de 
projetor multimídia, quadro e bancadas experimentais.Aplicação de testes sobre o conteúdo 
dado. 
Aulas práticas em bancadas experimentais específicas, para a turma dividida em grupos de 6 
alunos no máximo. Os alunos coletam os dados experimentais, fazem os cálculos, análise e 
conclusão sobre a experiência com auxílio de uma ficha de avaliação individual contendo o 
memorial de cálculos, tabelas e gráficos. 
 
Critério de Avaliação:  
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MI = MF = 0,3AI + 0,05A2 + 0,05A3 + 0,15P1 + 0,45PAIE 

AI – Média de 7 notas atribuídas às avaliações das experiências realizadas no laboratório 

A2 – Média de duas provas realizadas ao final das aulas teóricas 

A3 – Nota Exercício Semelhança em Condutos Livres 

P1 – Prova Parcial – Medidores de Vazão 

PAIE - Prova de Avaliação Intermediária Escrita 

MI - Média das Avaliações Intermediárias 

MF - Média Final 

MI=MF ≥ 6,0 

Provas individuais e sem consulta. 

 
Bibliografia Básica: 
 
- CURI, M. F.; SETTI, M. C.;GARCIA,P.D. Hidráulica Aplicada II – Apostila Parte Teórica, 
Escola de Engenharia Mackenzie, São Paulo, 2012.  
- PORTO, R. M. Hidráulica Básica, 2.ed, São Carlos, S.P: Escola de Engenharia de São Carlos, 
USP, 2000. 
- AZEVEDO NETO, J. M. Manual de Hidráulica, 8.ed, São Paulo, SP: Editora Edgard Blucher, 
2000. 
 
Bibliografia Complementar: 
 
- LENCASTRE, A. Hidráulica Geral, Lisboa, Portugal: Hidroprojecto - edição luso brasileira, 
1983.  
- PIMENTA, C. F. Curso de Hidráulica Geral, 4ª. Edição ,Rio de Janeiro,. Editora Guanabara, 
1981. 
- BAPTISTA, M.; LARA M. Fundamentos da Engenharia Hidráulica, 3ª. ed. , Belo Horizonte. 
Editora UFMG, 2010. 
- CIRILO, J. A.; COELHO, M. M. L. P.; BAPTISTA, M. B. Hidráulica Aplicada, Porto Alegre: 
ABRH, Coleção 8, 2001. 
- KWONG, W. H. Fenômenos de transportes, Coleção UAB-UFSCar, 1a. ed. São Carlos. 
Editora EdUFSCar, 2010. 
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 
Curso: Engenharia Civil Núcleo Temático: Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos  
Componente Curricular:  
Hidráulica II 

Código: 
ENEX00660 

Professor(es):  
 

DRT: 
 

Etapa: 5ª etapa 
 

Carga horária: 2 (  2  ) Teórica 
(  0  ) Prática 

Semestre Letivo: 
2º semestre de 2017 

Ementa: 
 
Hidráulica conceitual e aplicada. Estudo do escoamento em conduto livre. Regime uniforme - 
Equação de Chézy, curva de capacidade de vazão, seção econômica, seção composta, seção 
circular. Estudo da carga específica. Regime gradualmente variado. Curva de remanso: 
identificação e cálculo. Regime bruscamente variado; ressalto hidráulico. Estruturas de dissipação 
de energia. Hidrossedimentologia fluvial. 
Objetivos 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer e dominar os 
conceitos e equações 
fundamentais relativas aos 
escoamentos em condutos 
livres. 

Aplicação em projetos de 
sistemas drenagem, 
canalização de cursos d’água, 
obras complementares de 
sistemas de abastecimento. 

Buscar as melhores soluções 
para projetar canais e sistemas 
de drenagem. 

Conteúdo Programático: 
 
 Estudo do escoamento em conduto livre. 
 Regime uniforme. Determinação da interferência da rugosidade no escoamento. 
 Equação de Chézy para escoamento uniforme. 
 Curva de capacidade de vazão. Seção econômica. 
 Seção composta. Seção circular. 
 Estudo da carga específica: canais ligados a um reservatório de grandes dimensões; medidores de 
vazão. 
 Regime gradualmente variado. Curva de remanso: identificação e cálculo da curva de remanso;  
método numérico: Step method. 
 Regime bruscamente variado: ressalto Hidráulico - caracterização do fenômeno; pré- 
dimensionamento de uma bacia de dissipação. 
Metodologia: 
 
Exposição dos conceitos teóricos, seguida de aplicação prática e numérica de situações mais 
frequentes. Posteriormente, casos a serem resolvidos em classe e em casa. 
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Critério de Avaliação:  
 
O processo de avaliação deverá incluir no mínimo dois instrumentos de avaliação intermediária, 
conforme o Regulamento Acadêmico. O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito 
de substituir a menor nota que compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Primeira possibilidade:  
 
MI ≥ 7,5 (sete e meio) e frequência  ≥  75%   ⇒ aluno aprovado na disciplina.      
 

  MF = MI  
 
Segunda possibilidade: 
 
2,0 ≤  MI < 7,5 e frequência ≥  75%  ⇒ obrigatoriedade da realização da PAF.  
 

  MF = (MI + PAF) / 2 
 
Bibliografia Básica: 
 
AZEVEDO NETO, J. M. Manual de hidráulica. 8. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2000. 
CIRILO, J. A.; COELHO, M. M. L. P.; BAPTISTA, M. B. Hidráulica aplicada. Porto Alegre: ABRH, 
2001. (Coleção 8). 
PORTO, R. M. Hidráulica básica. 2. ed. São Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos, USP, 
2000. 
Bibliografia Complementar: 
 
BAPTISTA, M.; LARA M. Fundamentos da engenharia hidráulica. 3. ed. Belo Horizonte: Ed. 
UFMG, 2010. 
DAEE. Guia prático para projetos de pequenas obras hidráulicas. 3. ed. São Paulo: 
Departamento de Águas e Energia Elétrica, 2008. 
LENCASTRE, A. Hidráulica geral. Ed. luso brasileira. Lisboa, Portugal: Hidroprojecto, 1983.  
PIMENTA, C. F. Curso de hidráulica geral. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1981. 
SILVA, R.C.V; MASCARENHAS, F.C.B.; MIGUEZ, M.G. Hidráulica fluvial. Rio de Janeiro: 
COPPE, 2003. v. 1. 
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 
Curso: Engenharia Civil Núcleo Temático: Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos  
Componente Curricular:  
Hidrologia Aplicada  

Código: 
ENEX00968 

Professor(es): DRT: Etapa: 5ª etapa 
 

Carga horária: 4 (  2  ) Teórica 
(  2  ) Prática 

Semestre Letivo: 
2º semestre de 2017 

Ementa: 
 
Conceituação de Hidrologia, recursos hídricos, ciclo hidrológico e balanço hídrico. Avaliação sob o 
aspecto hidrológico dos impactos ambientais da ação antrópica e da engenharia, em especial, 
sobre este ciclo – valorizando a importância do papel do engenheiro. Conceituação de bacia 
hidrográfica, balanço hídrico e hidrometria nas diversas fases do ciclo hidrológico – com a 
introdução de métodos de engenharia para sua quantificação. Introdução à Hidrometeorologia e à 
climatologia. Conceituação das hidrologias estatística, determinística e estocástica. Conceituação 
de precipitação atmosférica; seus tipos; evapotranspiração; evaporimetria; infiltração; escoamentos 
superficial, subterrâneo e hipodérmico; limnologia; estiagens. Conceituação de precipitações 
intensas e seu emprego em drenagem e controle de enchentes. Introdução de metodologias para 
estudo hidrológico no planejamento e projeto de macro e micro-drenagem. Introdução de métodos 
específicos para estudo hidráulico-hidrológico para planejar e projetar reservatório para controle de 
enchentes e reservatório para aproveitamento múltiplo de recursos hídricos e regularização de 
vazões. 
Objetivos 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer sob o aspecto hídrico 
a dinâmica ambiental dos 
ecossistemas, com suas 
variações no tempo e no 
espaço, avaliando sua 
exploração e seu controle 
dentro do quadro de interação 
destes com a atividade dos 
seres vivos (enfatizando a 
antrópica e a da Engenharia), 
de modo a permitir sua 
preservação e recuperação 
(quando necessária). 
Conhecer os aspectos 
hidrológicos e 
hidrometeorológicos em todas 
as fases do ciclo hidrológico, 
bem como sua quantificação e 
medição em campo e remota, 
como base para que o 
educando continue sua 

Identificar, demarcar e 
mensurar elementos 
conceituais e práticos 
apresentados: ao observar a 
natureza; sobre base 
cartográfica; em base de dados 
numéricos (tabelas, quadros, 
arquivos eletrônicos); em 
desenhos em geral e em 
gráficos mostrando as 
variações hidrológicas no 
tempo e no espaço. 
Investigar e quantificar 
(mensurar) componentes 
ambientais (naturais e 
antrópicos) necessários para 
permitir estudos e intervenções 
de Engenharia usando, 
modificando e preservando 
ecossistemas.  
Executar procedimentos 

Apreciar os fundamentos 
teóricos apresentados na 
disciplina necessários para bem 
avaliar, quantificar e decidir no 
exercício da Engenharia Civil, 
em particular, e da Engenharia, 
em geral. 
Respeitar e avaliar 
corretamente os aspectos e 
valores relacionados às 
atividades de Engenharia e ao 
desenvolvimento e a 
preservação ambiental, social e 
econômica no âmbito hídrico 
dos ecossistemas. 
Interessar-se pela aplicação 
apropriada e otimizada das 
ferramentas de Engenharia na 
consecução dos objetivos 
geralmente almejados pelo uso 
dos sistemas hídricos, para o 
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formação nas disciplinas que se 
encarregam do controle e 
transformação da natureza com 
o objetivo de promover sua 
preservação, melhoramento e 
emprego nas diversas 
atividades humanas. 
Conhecer diferentes 
metodologias neste campo de 
conhecimento e compreender 
suas similaridades e diferenças, 
para permitir decidir sobre em 
quais problemas de engenharia 
cada uma é aplicada com as 
finalidades de planejar, 
conceber e dimensionar ações e 
obras. 

gráficos e quantitativos 
relativos a esta área de 
conhecimento sobre base 
cartográfica e hidrográfica.  
Decidir entre diversos métodos 
hidrométricos e hidrológicos 
conforme o caso prático 
enfrentado. Executar tais 
métodos e orientar ou 
coordenar sua execução. 
Planejar, realizar e coordenar 
campanhas hidrométricas, 
incluindo a orientação de 
pessoal de campo. Interpretar, 
avaliar, processar, armazenar, 
comunicar, difundir e aplicar 
resultados de tais campanhas 

desenvolvimento humano e 
social e para a preservação 
ambiental. 
Propugnar o desenvolvimento 
da Engenharia nesta área de 
atividades e a interação entre os 
profissionais nela atuantes – e 
destes com o que atuam em 
áreas relacionadas – de modo a 
gerar o contínuo 
aperfeiçoamento das 
respectivas técnicas e a 
consecução dos objetivos 
comuns a todos. 

Conteúdo Programático: 
 
1. Introdução. 
1.1. Objetivos e definição de Hidrologia. 
1.2. O ciclo hidrológico: diferentes fases e sua hidrometria. Recursos hídricos, sua importância e 
seu aproveitamento. Balanço hídrico. Impactos ambientais hidrológicos da ação antrópica. 
1.3. Hidrologias determinística, estatística e estocástica. Função e importância da Hidrologia na 
Engenharia. Papel do engenheiro civil na Engenharia de recursos hídricos. 
1.4. Seminário: Recursos Hídricos, sua Gestão; sistemas, métodos e processos para 
aproveitamento múltiplo. Função da Hidrologia na Engenharia (nota T1). 
2. Bacia hidrográfica. 
2.1. Definições de bacias e seus componentes, determinação e características. 
2.2. Definição, determinação e uso prático dos vários fatores de forma da bacia. 
2.3. Perfil longitudinal e utilidades na Hidráulica, Hidrologia e obras hidráulicas. 
2.4. Impactos ambientais da ação antrópica na bacia hidrográfica.  
2.5. Projeto 1 (nota T2): Determinação das características de uma bacia hidrográfica. 
3. Precipitações atmosféricas e pluviologia. 
3.1. Física das mudanças de estado atmosféricas, noções de Meteorologia, Climatologia, 
Hidrometeorologia e Pluviologia, grandezas meteorológicas e sua observação.  
3.2. Precipitações atmosféricas: tipos e formação. Impactos ambientais da ação antrópica nas 
precipitações. 
3.3. Fatores fisiográficos e climáticos na formação das precipitações. 
3.4. Grandezas características das precipitações. Hidrometria: pluviometria. 
3.5. Análise de dados: consistência de séries históricas e análise estatística. 
3.6. Cálculo de precipitação média espacial sobre uma área (média aritmética e métodos das 
isoietas e de Thiessen) 
3.7. Projeto 2 (nota T2): Análise de consistência de série  de dados hidrológicos e cálculo da 
precipitação média dentro de uma bacia hidrográfica. 
4. Evapotranspiração. 
4.1. Conceitos. Evaporação, evapotranspiração e fatores intervenientes. Hidrometria: evaporimetria. 
4.2. Fórmulas empíricas para estimativa. 
4.3. Aplicação no balanço hídrico. 
5. Infiltração da precipitação. 
5.1. Conceitos. 
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5.2. Fatores intervenientes; hidrometria: medição da infiltração. 
5.3. Fórmulas empíricas e exemplo de cálculo.  
5.4. Aplicação no balanço hídrico.  
6. Hidrologia estatística. 
6.1. Conceitos das diversas séries temporais hidrológicas. 
6.2. Análise de séries. Uso de distribuição probabilística específica por tipo de grandeza hidrológica. 
6.3. Exemplos de estudos sobre séries diversas. 
6.4. Projeto 3 (nota T4): estudo estatístico de uma série histórica de alturas pluviométricas anuais. 
6.5 Precipitação intensa. Equações intensidade x duração x freqüência: determinação e emprego 
em projeto. Estudos de regionalização de chuvas intensas. 
7. Escoamento superficial, subterrâneo e enchentes. 
7.1. Definições. Variáveis e sua medição. Hidrometria: fluviometria e fluviografia; piezometria. Curva 
cota x vazão. Limnigramas e hidrogramas. Curva cota x vazão (curva-chave ou curva de descarga). 
Hidrometria de enchentes. 
7.2. Inter-relação da enchente com outras fases do escoamento. 
7.3. Fatores que influenciam o balanço com as outras fases do ciclo hidrológico. 
7.4. Sazonalidade. 
7.5. Problemas típicos de aplicação na Engenharia. 
7.6. Estudos de cheias em bacias de portes diversos e de regionalização de vazões de enchente. 
7.7. Projeto 4 (nota T5): Pesquisa do hidrograma unitário de uma bacia com dados de campo e seu 
emprego para a determinação de um hidrograma de projeto. 
8. Estudo de estiagens. 
8.1. Análise de estiagem e equacionamento da curva depletiva de vazões de seca. 
8.2. Regionalização de parâmetros e caracterização de comportamento de bacia nas secas. 
Emprego no Projeto 4. 
9. Estudos hidrológicos para projeto de macro e micro-drenagem. 
9.1. Definições de redes de macro- e micro-drenagem e relações com a Hidráulica. 
9.2. Métodos mais usados em função do porte da bacia drenada. 
9.3. Componentes da rede de micro-drenagem. Pontos peculiares para projeto de estruturas 
hidráulicas: posicionamento de bocas-de-lobo, bueiros, sarjetas e sarjetões e interação (hidráulico-
hidrológica) com a escolha de áreas de drenagem. 
9.4. Projeto 5 (nota T6):  Método Racional: Aplicação a uma pequena bacia hidrográfica. 
9.5. Estruturas de macro-drenagem e escolha do método hidrológico para determinar vazões de 
projeto ao longo da rede. 
10. Controle de enchentes. 
10.1. Análise de hidrograma de vazão para cálculo do volume da enchente. 
10.2. Reservatórios de amortecimento de cheias para bacias hidrográficas de pequeno e médio 
porte: piscinões e piscininhas. Estudos hidrológicos para planejamento e projeto de reservatório 
para controle de enchentes (dimensionamento). 
10.3. Projeto 6 (nota T7): Dimensionamento de reservatório para controle de cheias numa bacia de 
médio porte (piscinão). 
11. Regularização de vazões e estudos hidrológicos para planejamento e projeto de reservatórios 
para aproveitamento múltiplo de recursos hídricos. 
11.1. Variabilidade sazonal de vazões fluviais. Vazão média de longo termo. Complementaridade 
hídrica entre bacias. 
11.2.  Estudos hidrológicos para o aproveitamento múltiplo de recursos hídricos 
11.3. Método de Rippl (ou diagrama de ‘massas’ acumuladas), suas variações e seu tratamento de 
séries de vazões médias mensais. 
11.4. Regularização de vazões (dimensionamento) para dada demanda a atender e determinação 
do volume útil necessário de reservatório para planejamento e projeto. 
11.5. Projeto 7(nota T8): Dimensionamento de reservatório para regularização de vazões. 
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Metodologia: 
 
Apresentação em aulas expositivas e de discussão, introduzindo e reforçando a base conceitual. 
Promoção e incentivo do uso da bibliografia técnica, desenvolvendo o processo auto-didático. 
Aulas de exercícios práticos envolvendo aplicação de conceitos, cálculos, redação e desenho.  
Desenvolvimento de projetos pelos alunos em classe e fora dela, com avaliação pelo professor. 
Visitas a campo. 
Projeção de filmes e transparências. 
Promoção de palestras. 
 
Critério de Avaliação:  
 

O processo de avaliação deverá incluir no mínimo dois instrumentos de avaliação intermediária, 
conforme o Regulamento Acadêmico. O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito 
de substituir a menor nota que compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Primeira possibilidade:  
 
MI ≥ 7,5 (sete e meio) e frequência  ≥  75%   ⇒ aluno aprovado na disciplina.      
 

  MF = MI  
 
Segunda possibilidade: 
 
2,0 ≤  MI < 7,5 e frequência ≥  75%  ⇒ obrigatoriedade da realização da PAF.  
 

  MF = (MI + PAF) / 2 
 
Bibliografia Básica: 
 
PINTO, N. L. S.; HOLTZ, A. C. T.; MARTINS, J. A.; GOMIDE, F. L. S. Hidrologia básica. Rio de 
Janeiro: Edgar Blücher, 1995.  
TUCCI, C. E. M. Hidrologia: ciência e aplicação. 3. ed. Porto Alegre: FAURGS – Fundação de 
Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2007.  
COLLISCHONN, Walter; DORNELLES, Fernando. Hidrologia para Engenharia e Ciências 
Ambientais. Porto Alegre: Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH), 2013. 350p.:Il.. 
ISBN: 978-85-8868-634-2. 
Bibliografia Complementar: 
 
GARCEZ, L. N.; ALVAREZ, G. A. Hidrologia. 2. ed. São Paulo: Edgar Blücher, 1988.  
LINSLEY, R. K.; FRANZINI, J. B. Engenharia de recursos hídricos. São Paulo: McGraw-Hill do 
Brasil, 1978. (em inglês: LINSLEY, R. K.; FRANZINI, J. B.; FREYBERG, D. L.; 
TCHOBANOGLOUS, G.  Water resources engineering. 4. ed. New York: McGraw-Hill, 1992). 
PIMENTA, C. F. Curso de hidráulica geral. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1981. 2 v.2 v. 
SHAW, E. M. Hydrology in practice. 3. ed. Londres: Chapman and Hall, 1994.  
WILKEN, P. S. Engenharia de drenagem superficial. São Paulo: Companhia de Tecnologia de 
Saneamento Básico (hoje: de Saneamento Ambiental) - CETESB, 1978. 
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 
Curso: Engenharia Civil Núcleo Temático: Geotecnia e Infraestrutura de 

Transportes 
Componente Curricular:  
Infraestrutura e Espaço Urbano 

Código: 
ENEX00391 

Professor(es):  DRT:  Etapa: 5ª etapa 
 

Carga horária: 2 (  0  ) Teórica 
(  2  ) Prática 

Semestre Letivo: 
2º semestre de 2017 

Ementa: 
 
Introdução ao conceito de Urbanismo. Espaço Urbano e Estrutura urbana: uso e ocupação do solo, 
zoneamento e Estrutura Viária. Habitação. Estudo dos sistemas de infraestrutura urbana e de 
serviços. Drenagem urbana e saneamento. Sistemas de transporte - análise das implicações nas 
questões de mobilidade urbana e city logistics. Sistema viário e Trânsito. Transporte aéreo e 
Aeroportos. Transporte sobre trilhos – passageiros e cargas – metroviário e ferroviário. Terminais 
Intermodais de passageiros/carga. 
 
Objetivos 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer os fundamentos que 
possibilitem a compreensão da 
formação e dos condicionantes 
da infraestrutura e da 
mobilidade urbana  

Refletir sobre a formação e o 
desenvolvimento urbano, de 
modo a aplicar os resultados 
em projetos de infraestrutura e 
mobilidade urbana 

Assimilar fundamentos teóricos 
e conceituais para a tomada de 
decisão visando a elaboração 
de projetos de infraestrutura e 
mobilidade urbana 

Conteúdo Programático: 
 
 Introdução ao urbanismo 
 Origem e evolução das cidades 
 Infraestrutura urbana 
 Sistema viário – conceitos básicos 
 Sistema viário dedicado – veículos, pedestres e ciclistas 
 Indutores urbanos 
 Drenagem 
 Transporte coletivo 
 Trânsito 
 Mobilidade urbana 
 Logística urbana 

 
Metodologia: 
 
Aulas expositivas, observações de campo, desenvolvimento de projetos e apresentação de 
trabalhos (seminários). 
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Critério de Avaliação:  
 
O processo de avaliação deverá incluir no mínimo dois instrumentos de avaliação intermediária, 
conforme o Regulamento Acadêmico. O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito 
de substituir a menor nota que compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Primeira possibilidade:  
 
MI ≥ 7,5 (sete e meio) e frequência  ≥  75%   ⇒ aluno aprovado na disciplina.      
 

  MF = MI  
 
Segunda possibilidade: 
 
2,0 ≤  MI < 7,5 e frequência ≥  75%  ⇒ obrigatoriedade da realização da PAF.  
 

  MF = (MI + PAF) / 2 
 
Bibliografia Básica: 
 
BRANCO A. M.; MARTINS, M. H. B. Desenvolvimento sustentável na gestão de serviços 
públicos. São Paulo: Paz e Terra, 2007. 
MASCARÓ, J. L.; YOSHINAGA, M. Infraestrutura urbana. Porto Alegre: Masquatro Ed., 2005. 
MASCARÓ, J.L. Loteamentos urbanos. Porto Alegre: Mais quatro Ed. 2005. 
 
Bibliografia Complementar: 
 
IWNICKI, S. Handook of railway vehicle dynamics. Boca Raton, Florida: Taylor & Francis Group, 
2006.  
FRANCO, C. Trânsito como eu o entendo: a ciência da mobilidade urbana. São Paulo: E-Paper 
Ed., 2012. 
KASILINGAM, R.G. Logistics and transportation. Norwell, Massachusetts, USA: Kluwer 
Academic Publishers, 2010. 
TANIGUCHI, E. City Logistics. London: Elsevier, 2001.  
VASCONCELLOS, E. Transporte urbano, espaço e equidade. São Paulo: Annablume Ed., 2001. 
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 
Curso: Engenharia Civil Núcleo Temático: Construção Civil 

Componente Curricular:  
Instalação Predial Elétrica 

Código: 
ENEX00974 

Professor(es):  
 

DRT: 
 

Etapa: 5ª etapa 
 

Carga horária: 04 
 

(  02  ) Teóricas  
(  02  ) Práticas  

Semestre Letivo: 
2º semestre de 2017 

Ementa: 
 
Estudo dos símbolos gráficos, dos materiais e das ligações elétricas. Elaboração de projeto de 
instalações elétricas inserido num contexto construtivo e arquitetônicos atuais. Introdução aos 
conceitos de iluminação de emergência, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, 
instalações telefônicas e instalações elétricas para o condicionamento de ar e conservação de 
alimentos. 
Objetivos 

Fatos e Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes, Normas e Valores 

Desenvolver e conhecer os 
conceitos teóricos da instalação 
elétrica. 
Conhecer as normas técnicas 
utilizadas na realização dos 
projetos. 

Habilitar os alunos na correta 
interpretação das normas 
técnicas. 
Observar o comportamento 
e/ou a existência de agentes 
externos de forma a elaborar 
uma adequação consistente às 
normas cabíveis. 

Ter iniciativa, independência e 
responsabilidade no próprio 
aprendizado. 
Ter uma percepção ética e 
socialmente responsável das 
implicações da aplicação do 
conhecimento adquirido na área 
da construção civil relativa aos 
sistemas prediais. 
Estimular o interesse pelo 
aprimoramento constante na 
disciplina, de forma a ter um 
posicionamento tecnicamente 
embasado nos assuntos 
pertinentes perante as novas 
tecnologias. 
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Conteúdo Programático: 
 
� Aulas teóricas: desenvolvimento dos conceitos básicos abordados nas normas: 
� NBR 5410: Instalações Elétricas em Baixa Tensão 
� NBR 5419: Proteção contra Descargas Atmosféricas 
� NBR 10898: Sistema de Iluminação de Emergência 
 
� Aulas Práticas: elaboração do projeto elétrico de uma residência unifamiliar (apartamento-

tipo ou casa), em que são fornecidos aos alunos dados práticos sobre simbologia gráfica e 
enfiação elétrica, cálculos de iluminação, determinação das quantidades de tomadas de 
corrente, dimensionamento de condutores, eletrodutos e disjuntores. Respeitando as 
limitações do projeto acadêmico, os alunos recebem informações sobre a elaboração de 
projetos complementares envolvendo telefonia, cabos de TV e lógica, utilização de 
sensores, assim como instalações elétricas para condicionamento de ar.                                                       

 
Metodologia: 
 
Aulas teóricas expositivas sobre as normas vigentes e exemplos de aplicações práticas. 
Aulas práticas com intensa participação dos alunos na elaboração e desenvolvimento do projeto de 
instalações elétricas residencial.  
Critério de Avaliação:  
 
Conforme o Regulamento Acadêmico, o processo de avaliação deverá ser constituído de: 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Se MI ≥ 7,5 (sete e meio) e frequência  ≥  75%, o aluno é aprovado na disciplina com   MF = MI 
 
Obs.: O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito de substituir a menor nota que 
compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
 
Se 2,0 ≤  MI < 7,5 e frequência ≥  75%, há a obrigatoriedade da realização da PAF.  
Neste caso: MF = (MI + PAF) / 2  
Sendo MF ≥ 6,0 (seis) e frequência  ≥  75%, o aluno é aprovado na disciplina.  
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CREDER, Hélio; COSTA, Luiz Sebastião (Coord.). Instalações elétricas. 15. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2012. 

LIMA FILHO, Domingos L. Projetos de instalações elétricas prediais. 12 ed. São Paulo: Érica, 
2011. 
NISKIER, Júlio; MACINTYRE, Archibald J. Instalações elétricas. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 
Bibliografia Complementar: 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: instalações elétricas de baixa 
tensão. Rio de Janeiro, 2004. 
CAVALIN, Geraldo; CERVELIN, Severino. Instalações elétricas prediais. 21. ed. São Paulo: 
Érica, 2011. 
COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações Elétricas. 5 ed. São Paulo: Person/Prentice Hall, 2012. 
CREDER, Hélio. Instalações de ar condicionado. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 
LEITE, Duílio Moreira; LEITE, Carlos Moreira. Proteção contra descargas atmosféricas: 
edificações, baixa tensão e linhas de dados. 5. ed. São Paulo: Officina de Mydia, 2001. 
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 
Curso: Engenharia Civil Núcleo Temático: Construção Civil 

Componente Curricular:  
Instalação Predial Hidráulica 

Código: 
ENEX00975 

Professor(es): 
 

DRT: 
 

Etapa: 5ª etapa 
 

Carga horária: 4 (  2  ) Teórica 
(  2  ) Prática 

Semestre Letivo: 
2º semestre de 2017 

Ementa: 
 
Estudo das Instalações Prediais Hidráulicas de Água Fria, Água Quente, Esgoto e Ventilação 
Sanitária, Águas Pluviais, Instalações Internas de Gás e Proteção e Combate a Incêndio. 
Objetivos 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer fundamentos que 
possibilitem o estudo, o 
desenvolvimento do projeto, da 
execução e a utilização dos 
sistemas prediais hidráulicos de 
acordo com as normas 
brasileiras em vigor. 

Projetar sistemas prediais 
hidráulicos  

Conscientizar-se de que os 
sistemas devem ser 
econômicos e de caráter 
sustentável. 

Conteúdo Programático: 
 
1. ÁGUA FRIA: Sistemas de distribuição. Reservatórios. Barriletes, colunas e ramais de 
distribuição. Vazões de projeto. Pressões e velocidades. Dimensionamento. 
2. ÁGUA QUENTE: Sistemas de aquecimentos. Aquecedores. Distribuição. Dimensionamento. 
3. ESGOTO E VENTILAÇÃO SANITÁRIA: Componentes. Ramais, tubos de queda, subcoletores, 
coletor e tubulação de ventilação; 
4. ÁGUAS PLUVIAIS: Calhas e rufos. Condutores. Coletores. Elementos acessórios. Dimensiona 
mento. 
5. INSTALAÇÃO INTERNA DE GÁS: Características. Gás natural. Gás liquefeito de petróleo. 
6. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO: Elementos de proteção e extinção. Extintores. 
Hidrantes. Componentes. Tubulação. Vazões e pressões. Regulamento. Dimensionamento. 
Metodologia: 
 
Discussão de conceitos, Estudo de caso de projetos hidráulicos e atividades em grupo. 
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Critério de Avaliação:  
 
O processo de avaliação deverá incluir no mínimo dois instrumentos de avaliação intermediária, 
conforme o Regulamento Acadêmico. O aluno poderá efetuar uma Prova Substitutiva com o intuito 
de substituir a menor nota que compõe a Média das Avaliações Intermediárias. 
 
MI (média das avaliações intermediárias) 
PAF (avaliação final) 
MF (média final) 
 
Primeira possibilidade:  
 
MI ≥ 7,5 (sete e meio) e frequência  ≥  75%   ⇒ aluno aprovado na disciplina.      
 

  MF = MI  
 
Segunda possibilidade: 
 
2,0 ≤  MI < 7,5 e frequência ≥  75%  ⇒ obrigatoriedade da realização da PAF.  
 

  MF = (MI + PAF) / 2 
 
Bibliografia Básica: 
 
BOTELHO, Manoel Henrique Campos; RIBEIRO JR., Geraldo de Andrade. Instalações 
hidráulicas prediais utilizando tubos plásticos. 4. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2014. 
CREDER, Hélio. Instalações hidráulicas e sanitárias. 6. ed. Rio de Janeiro: Ed. Livros, 2012. 
MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações hidráulicas prediais e industriais. 4. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2010. 
 
Bibliografia Complementar: 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5626: instalação predial de água        
fria. Rio de Janeiro,1998. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7198: instalações prediais de água 
quente. Rio de Janeiro, 1983. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8160: instalação predial de esgoto 
sanitário e ventilação. Rio de Janeiro, 1999.  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10844: instalações prediais de águas 
pluviais. Rio de Janeiro, 1989. 
AZEVEDO NETTO, José Martiniano e outros. Manual de Hidráulica. 8. ed. São Paulo. Edgard 
Blücher , 2012 
TANAKA, Takudy. Instalações prediais hidráulicas e sanitárias. 2. ed. rev. ampl. São Paulo: 
Takudy Tanaka, 1984. 
 
 
 


