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

Componente Curricular:  
Construção de Edifícios II 

Código: 
 ENEX00577 

Professor(es): 
 

DRT: Etapa: 6a etapa 

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

Semestre Letivo: 
2º semestre de 2017 

Ementa: 
 
Tecnologia construtiva em alvenaria de vedação. Tecnologia em projeto e produção de 
revestimentos em argamassa cimentícea e cerâmicos em fachadas de edifícios e piscinas. 
Acabamentos internos em paredes com revestimentos de argamassa cimentícea, cerâmica e 
gessos, acabamentos internos em paredes com argamassa cimentícea e cerâmica em pisos, 
conhecimento de projeto e execução de sistemas de impermeabilização gerais em estruturas de 
concreto, alvenarias e revestimentos, forros diversos, revestimentos pétreos, madeira e vinílicos, 
conforto térmico e acústico e tecnologia em execução de paredes em “dry wall” e placas 
cimentíceas. 
Objetivos 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer os processos 
construtivos e materiais de 
construção que podem ser 
empregados para a execução 
das etapas de 
impermeabilização de estruturas 
de concreto armado, produção e 
revestimentos de fachadas de 
edifícios, execução de vedação 
e compartimentação interna de 
tipologias de elementos de 
alvenarias e tecnologia na 
execução destes sistemas e sua 
integração com as estruturas de 
concreto, produção e execução 
de revestimentos internos (piso, 
paredes e tetos), com sistemas 
argamassados (virados em obra 
ou industrializados), produção, 
execução e controle nos 
revestimentos de piscinas 
enterradas elevadas, sistemas 
de forros, divisórias em “dry 
wall”, tecnologia em execução 
de edifícios em alvenaria 
estrutural e acabamentos com 
tintas, pinturas e texturas. 

Identificar as tipologias dos 
materiais de construção 
empregados em revestimentos 
internos e externos, alvenarias 
estruturais, divisórias, forros, 
cerâmicos, assim como os 
sistemas de controle da 
produção por meio de uma 
sistemática tecnológica, com 
base nas normas técnicas 
vigentes da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnica) 
e/ou critérios aceitos e 
reconhecidos pela comunidade 
técnica e publicações técnicas 
vigentes, assim como a tomada 
de conhecimento das 
propriedades intrínsecas dos 
sistemas e materiais 
empregados. 
 
 
 
 

Entender a evolução, 
acompanhamento técnico, 
sequência executiva, prazos, 
sistemáticas da construção de 
edifícios, nas fases de alvenaria 
estrutural, divisórias internas, 
estanqueidade, controle de 
qualidade por meio de ensaios 
qualitativos e quantitativos, de 
modo a atingir o desempenho e 
durabilidade para o qual foi 
projetado todo o sistema nestas 
fases, tal como foi desenvolvido 
nas fases de projeto, 
coordenação e especificação 
antes do início de uma obra.   
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Conteúdo Programático: 
 
1. Projeto, produção e execução de alvenarias estrutural racionalizadas na vedação externa e 
compartimentação interna de edifícios 
     1.1 Conceito dos tipos de elementos de alvenaria estrutural; 
     1.2 Tipos e propriedades das argamassas de assentamento dos blocos de alvenaria estrutural; 
     1.3 Técnicas e critérios construtivos para a qualidade na produção e prevenção de patologias na 

alvenaria estrutural; 
     1.4 Controle da qualidade com base nas normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas). 
2. Projeto e produção de revestimentos de fachadas: 
      2.1. Conceitos na produção e aplicação de argamassas viradas na obra e industrializadas; 

2.2. Conhecimento dos tipos de cimentos, aditivos e adições empregados nas argamassas de 
chapisco e emboço viradas em obra e industrializadas; 

      2.3 Conceitos na elaboração de projeto para a produção de revestimentos em fachadas de 
edifícios; 
      2.4 Determinação na sequência executiva da produção na obra do sistema de revestimentos de 

fachadas com     argamassa cimentícea e revestimento cerâmico, com base nas imposições das 
normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

3. Revestimentos de pisos internos e externos: cerâmicos, contra pisos, pétreos, acústicos e 
madeira. 
4. Revestimentos em paredes internas: argamassa cimentícea, gesso, cerâmico e quartzo natural 
ou pigmentado aditivado com resinas acrílicas. 
5. Sistema de impermeabilização de estruturas de concreto (lajes, piscinas, cortinas e 
reservatórios); 
     5.1 Conceito e projeto para a produção de sistemas de impermeabilização e prevenção de 
anomalias. 
     5.2 Materiais e técnicas na aplicação dos sistemas impermeabilizantes flexíveis, semi-flexíveis e 
rígidos. 
6. Sistemas de revestimentos internos e externos de forros: gesso, madeira, pvc e acústico. 
7. Sistemas na produção e controle de pintura e aplicação de texturas acrílicas em áreas internas e 
fachadas. 
8. Execução de muros de divisas sobre lajes de periferia e solo e execução de calçadas. 
9. Projeto, execução e produção de revestimentos em piscinas, principais patologias e materiais de 
construção empregados (chapiscos industrializados, tipos de cimento, argamassas de 
regularização, argamassas colantes, rejuntes, cerâmicas e aditivos para argamassas); 
10. Sistemas de divisórias em “dry wall”. 
Metodologia: 
 
Aulas expositivas com uso de data show e vídeos. 
Material didático fornecido em arquivo eletrônico (pdf) das aulas expositivas e no sistema 
MOODLE Universitário. 
Trabalhos em grupo desenvolvidos pelos alunos em obras conforme o tema do sistema construtivo 
a ser fornecido pelo docente. 
Palestrantes convidados de empresas e projetistas nas áreas de impermeabilização, pintura e 
revestimentos. 
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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: 
 
CEOTTO, Luiz Henrique; BANDUK, Ragueb C.; NAKAKURA, Elza Hissae. Revestimentos de 
Argamassa: boas práticas em projeto, execução e avaliação. 1. ed. Porto Alegre: Habitare, 2005. 
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: 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (ABCP). Mãos à obra pro. 4 v. São 
Paulo: Alaude, 2013. 
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. 
CAMPANTE, Edmilson Freitas. Projeto e execução de revestimentos cerâmico. 1. ed. São 
Paulo: O Nome da Rosa, 2003. 
UEMOTO, Kai Loh. Projeto, execução e inspeção de pinturas. 1. ed. São Paulo: O Nome da 
Rosa, 2002. 
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 
Curso: Engenharia Civil Núcleo Temático: Engenharia de Estruturas  

Componente Curricular:  
Estabilidade das Construções II 

Código: 
 ENEX01212 

Professor(es): 
 

DRT: Etapa: 6a etapa 

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

Semestre Letivo: 
2º semestre de 2017 

Ementa: 
 
Estudo das Deformações das Estruturas. Introdução à Estabilidade das Estruturas Hiperestáticas. 
Análise de vigas hiperestáticas simples: diagramas de momentos fletores sob a ação do 
carregamento, recalque, temperatura e rotação forçada. Estudo de vigas contínuas: análise através 
do Método da Equação dos 3 Momentos  e do Método da Propagação. Análise de vigas contínuas 
sob ação de carregamento acidental (linhas de influência). Estudo da Energia de Deformação de 
estruturas isostáticas: análise de deslocamentos lineares e angulares. 
 
Objetivos 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer fundamentos teóricos 
que permitam a determinação 
dos esforços que atuam nas 
estruturas hiperestáticas e os 
deslocamentos lineares e 
angulares das estruturas 
isostáticas. Analisar as estruturas 
com a utilização dos conceitos de 
energia de deformação. 

Observar o comportamento 
das estruturas a fim de se 
projetar e executar obras 
estáveis. Planejar e elaborar 
critérios de cálculo de 
resolução de estruturas 
hiperestáticas. Aplicar os 
teoremas de energia de 
deformação. 

Perceber e interessar-se pelos 
fundamentos da teoria das 
estruturas mais complexas. 
Formar opinião à respeito dos 
esforços e dos deslocamentos 
obtidos. 
 

Conteúdo Programático: 
1.Vigas Hiperestáticas Simples.  

Conceituação. Deduções: termos de cargas e momentos de engastamento. Carregamento 
permanente; efeito de temperatura; recalques e rotações forçadas. Diagramas de esforços 
internos solicitantes. 

2. Equação dos 3 Momentos.  
Deduções. Vigas contínuas com extremidades engastadas e/ou articuladas. Carregamento 
permanente; efeito de temperatura; recalques e rotações forçadas. Diagramas de esforços 
internos solicitantes. 

3. Método da Propagação.  
Análise de vigas contínuas. Deduções dos coeficientes de propagação e momentos nos apoios. 
Carregamento permanente; efeito de temperatura e recalques. Traçado dos diagramas de 
esforços internos solicitantes. 

4. Linhas de Influência de Vigas Contínuas. 
Conceituação. Coeficientes de Propagação e momentos nos apoios. Carregamento permanente e 
acidental. Deduções das Linhas de Influência de reações de apoio, momentos fletores e forças 
cortantes. Cálculo dos esforços máximos.  

5. Energia de Deformação. 
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Expressões gerais. Deduções. Princípio dos trabalhos virtuais. Teorema de Clapeyron. Teorema 
de Beti-Maxwell. Teorema de Castigliano. Teorema da Carga Unitária/ Regra de Verechaguine. 
Cálculo dos deslocamentos lineares e angulares de diversos tipos de estruturas isostáticas. 

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. 
MARTHA, Luiz Fernando. Análise das estruturas. 1. ed. São Paulo: Elsevier, 2010. 
SORIANO, Humberto Lima; LIMA, Silvio de Souza. Estática das estruturas. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Ciência Moderna, 2007.  
Bibliografia Complementar: 
 

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. 
SORIANO, Humberto Lima; LIMA, Silvio de Souza. Análise de estruturas: método das forças e 
método dos deslocamentos. 2. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2006.  
UGURAL, Anselmo C. Mecânica dos materiais. 1. ed. São Paulo: LTC, 2009. 
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 
Curso: Engenharia Civil Núcleo Temático: Estruturas e Fundações 

Componente Curricular:  
Estruturas de Madeira 

Código: 
 ENEX00945 

Professor(es): 
 

DRT: 
 

Etapa: 6a etapa 

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

Semestre Letivo: 
2º semestre de 2017 

Ementa: 
 
Estudo da madeira como matéria prima na engenharia e caracterização das suas propriedades 
físicas e mecânicas. Descrição dos métodos de dimensionamento aplicados ao dimensionamento 
de peças estruturais de madeira, dos sistemas estruturais e seus contraventamentos. Estudo das 
combinações das ações de cálculo em estados limites últimos e de utilização e aplicação de 
métodos estatísticos na segurança das estruturas. Determinação dos efeitos eólicos nas 
edificações, segundo a NBR 6123/88.  
Dimensionamento em estados limites últimos de elementos estruturais em seção simples e em 
seção composta de madeira maciça, sujeitos a tração, compressão, flexão e cisalhamento e seus 
efeitos combinados de flexão composta e flexão composta oblíqua, segundo a NBR 7190. 
Dimensionamento de ligações entalhadas, pregadas e parafusadas, segundo a NBR 7190. 
Verificação em estados limites de utilização, das deformações (flechas) nas vigas.  Estudo do 
bambu e da madeira laminada-colada na confecção de peças estruturais. 
Objetivos 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer as ações 
permanentes e as variáveis 
decorrentes do uso e da 
natureza, principalmente os 
efeitos eólicos atuantes, nas 
estruturas. 
Conhecer os diversos critérios 
determinísticos e probabilísticos 
de dimensionamento de peças 
estruturais;  
Conhecer e aplicar os critérios 
probabilísticos de combinações 
das ações para os diversos 
tipos de estruturas, em estados 
limites últimos e de utilização; 
Conhecer a madeira como 
matéria prima na engenharia; 
Conhecer as propriedades 
físicas e mecânicas da madeira; 
Conhecer os diversos tipos de 
travamentos 
(contraventamentos ou 
contraventos) usados nos pisos 

Identificar as diversas ações 
atuantes nas estruturas; 
Elaborar modelos estruturais 
em estruturas de madeira; 
Identificar as possíveis 
combinações de ações 
aplicáveis ao modelo estrutural 
idealizado; 
Calcular os esforços atuantes 
nas diversas peças estruturais;  
Determinar para as peças 
estruturais, as extremas 
combinações de ações de 
cálculo em estados limites, 
empregando modelos 
probabilísticos; 
Determinar as propriedades 
físicas e mecânicas das 
madeiras nativas e de 
reflorestamento, empregadas 
nos projetos de estruturas de 
madeira; 
Determinar, empregando 

Entender o funcionamento de 
uma estrutura, de seus 
travamentos 
(contraventamentos) e 
ancoragens; 
Ser consciente dos 
carregamentos oriundos de 
cargas mortas (peso próprio), 
de ações decorrentes do uso 
pretendido e de ações da 
natureza, impostos a uma 
estrutura; 
Adotar normas técnicas oficiais 
que especificam os períodos de 
recorrência e os valores 
probabilísticos das ações a 
serem consideradas nas 
estruturas; 
Adotar normas técnicas oficiais 
que especificam os critérios de 
dimensionamento de peças 
estruturais de madeira; 
Empregar outras fontes na 
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e nos pórticos com a finalidade 
de limitar os comprimentos de 
instabilidade das peças 
comprimidas e/ou fletidas; 
Conhecer os procedimentos de 
dimensionamento em estados 
limites últimos e de utilização, 
de elementos estruturais de 
madeira, de  seção maciça 
simples ou composta por duas 
ou mais seções simples, 
sujeitos a solicitações de: 
-tração paralela às fibras,  
-compressão paralela e normal 
às fibras, 
 -flexão em torno dos eixos 
principais de inércia; 
-cisalhamento;  
-efeitos combinados de flexão 
composta e flexão composta 
oblíqua; 
Conhecer os diversos tipos de 
ligações pregadas, parafusadas, 
cavilhadas ou encaixadas, entre 
peças de madeira serrada; 
Conhecer o emprego do bambu 
na confecção de peças 
estruturais; 
Conhecer o emprego do bambu 
na confecção de produtos de 
madeira empregados na 
construção civil; 
Conhecer painéis de madeira e 
os seus diversos empregos na 
construção civil,  
Conhecer a Madeira Laminada 
Colada (MLC) e o seu emprego 
na confecção de peças 
estruturais.  

modelos probabilísticos, as 
propriedades mecânicas de 
cálculo e elásticas efetivas das 
madeiras nativas e de 
reflorestamento, empregadas 
nos projetos de estruturas de 
madeira; 
Pré-dimensionar as peças de 
uma estrutura de madeira 
serrada, empregando seções  
simples ou compostas,  
Calcular as características 
geométricas  efetivas de 
seções de madeira maciça,  
compostas por seções 
retangulares, unidas 
continuamente por pregos ou 
unidas de forma intercalada por 
parafusos, pregos e 
conectores; 
Verificar a suficiência aos 
diversos tipos de solicitações, 
das peças de madeira 
adotadas no pré-
dimensionamento, quando 
submetidas às extremas 
combinações de ações em 
estados limites últimos; 
 Verificar as deformações nas 
peças de madeira adotadas no 
pré-dimensionamento, quando 
submetidas às extremas 
combinações de ações em 
estados limites de utilização; 
Dimensionar ligações 
pregadas, parafusadas, 
cavilhadas ou encaixadas, 
entre peças de madeira 
serrada; 
Coletar informações sobre o 
emprego do bambu “in natura” ; 
Coletar informações sobre o 
emprego do bambu na 
confecção de produtos de 
madeira empregados na 
construção civil; 
Coletar informações sobre a 
fabricação e tipos de painéis de 
madeira disponíveis no 
mercado, bem como a sua 
utilização na construção civil,  

determinação dos valores das 
ações ou no dimensionamento 
de peças estruturais de 
madeira, onde as normas 
brasileiras oficiais forem 
incompletas ou omissas; 
Conscientização sobre as 
consequências drásticas e 
econômicas do aceite de um 
projeto mal elaborado ou de 
algum eventual erro de 
dimensionamento de alguma 
peça estrutural. 
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Coletar informações sobre os  
diversos tipos de Madeira 
Laminada Colada (MLC) e 
sobre as características das  
madeiras empregadas na sua  
confecção. 

Conteúdo Programático: 
 
1. Determinação dos efeitos eólicos nas edificações, segundo a NBR 6123 / 88: 
   1.1. Determinação da pressão dinâmica do vento; 
   1.2. Determinação dos coeficientes de pressão e de forma externos, para paredes e telhados; 
   1.3. Determinação dos coeficientes de pressão e de forma internos; 
   1.4. Determinação dos coeficientes de pressão e de forma globais; 
   1.5. Determinação dos carregamentos globais nas diversas faces de uma edificação.  
2. Carregamentos nas tesouras de um telhado, por área de influência: 
   2.1. Carregamento permanente; 
   2.2. Carregamento devido a sobrecarga; 
   2.3. Carregamento eólico. 
3. Segurança nas estruturas: 
   3.1. Natureza probabilística das ações; 
   3.2. Natureza probabilística das propriedades mecânicas; 
   3.3. Modelos probabilísticos; 
   3.4. Valores nominais das ações e das propriedades mecânicas dos materiais; 
   3.5. Métodos de dimensionamento:  
       - Tensões admissíveis; 
       - Coeficientes das ações; 
       - Estados limites. 
4. Estudo das ações nas estruturas,  segundo a NBR 8681/ 2003; 
   4.1. Estados limites últimos e estados limites de utilização; 
   4.2. Ações e tipos de ações; 
   4.3. Valores representativos das ações em estados limites últimos e de utilização; 
   4.4 Condições usuais relativas aos estados limites; 
   4.5. Combinações últimas das ações e combinações de utilização das ações em estados limites; 
   4.6. Coeficientes de ponderação das ações permanentes e variáveis;  
   4.7. Coeficientes de combinação e de redução das ações variáveis; 
5. Sistemas estruturais: 
   5.1. Tesouras de telhados de uma e de duas águas, terças correntes e contraventamentos; 
   5.2. Estruturas de pisos e seus contraventamentos, 
   5.3. Colunas de seções simples e compostas, 
   5.4. Formas para concreto, cimbramentos e seus contraventamentos, 
   5.5. Andaimes e estruturas de plataformas de trabalho, 
   5.6. Torres para caixas d´água  
   5.7. Estruturas para pisos; 
6. A madeira como matéria prima: 
   6.1. Coníferas, monocotiledôneas e dicotiledôneas; 
   6.2. Estrutura do tronco de uma árvore e sua composição; 
   6.3. Cortes da tora; 
   6.4. Perfis comerciais; 
7. Projetos de estruturas de madeira, segundo a NBR 7190 / 2010: 
   7.1. Propriedade das madeiras; 
   7.2. Resistência e rigidez das madeiras; 
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   - Determinação das propriedades de resitência e rigidez, nas condições padrão de umidade,  
   - Caracterização das propriedades das madeiras; 
   - Caracterização simplificada da resistência e rigidez da madeira; 
   - Coeficiente de modificação " Kmod"; 
   - Coeficientes de ponderação da resistência, para estados limites últimos; 
   - Valores representativos, característicos e de cálculo da resistência da madeira; 
   - Módulo de elasticidade efetivo. 
   7.3. Dimensionamento de elementos sujeitas a tração axial; 
   7.4. Planos de flambagem, comprimentos efetivos de flambagem, índices de esbeltez de peças 
comprimidas e sua classificação como curta, medianamente esbelta ou esbelta; 
   7.5. Cálculo das características geométricas de peças simples, retangulares e circulares;  
   7.6. Cálculo das características geométricas de peças de seção circular variável; 
   7.7. Cálculo das características geométricas efetivas, de peças de seção composta solidarizada 
continuamente através de pregos e descontinuamente através de espaçadores laterais ou 
espaçadores interpostos.  
   7.8. Dimensionamento de elementos fletidos, de seção simples e composta; 
   7.9. Dimensionamento de elementos sujeitos a cisalhamento; 
   7.10. Verificação das flechas nas vigas; 
   7.11. Dimensionamento de elementos comprimidos, de seção simples e composta;  
   7.12. Dimensionamento de elementos como peça curta, sujeitos a copressão centrada; 
   7.13. Dimensionamento de elementos como peça medianamente esbelta, sujeitos a flexão 
composta; 
   7.14. Dimensionamento de elementos como peça esbelta, sujeitos a flexão composta; 
   7.15. Dimensionamento de ligações; 
   7.16. Dimensionamento de terças. 
8. Painéis de Madeira 
    Fabricação e tipos de painéis de madeira disponíveis no mercado e a sua utilização na 
construção civil, 
9. Madeira Laminada Colada (MLC) 
9.1. Fabricação; 
9.2.Características das  madeiras empregadas na confecção de peças de Madeira Laminada 
Colada (MLC) ;  
9.3.Tipos de Madeira Laminada Colada (MLC); 
9.4 Conceitos de dimensionamento de peças de MLC. 
10.Bambu 
10.1. Emprego do bambu na confecção de produtos de madeira empregados na construção civil;  
10.2. Bambu “in natura” para a confecção de peças estruturais. 
 
Metodologia: 
 
Aulas expositivas com material disponibilizado em meio eletrônico via Plataforma MOODLE, 
projetor multimídia, lousa, pinceis e apagadores, avaliação continuada através de trabalhos 
individuais extraclasses. 
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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: 
 
BEER, F.P.;JOHNSTON JR.,E.R. Resistência dos materiais.4ed. São Paulo: Makron Books,2006. 
CALIL JÚNIOR, Carlito; LAHR, Francisco Antonio Rocco; DIAS, Antonio Alves. Dimensionamento 
de elementos estruturais de madeira. 1. ed. São Paulo: Manole, 2003. 
PFEIL, Walter; PFEIL, Michéle. Estruturas de madeira. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 
Bibliografia Complementar: 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6123: forças devidas ao vento nas 
edificações. Rio de Janeiro, 1988. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7190: projeto de estruturas de 
madeira. Rio de Janeiro, 2010. 
BLESSMAN, Joaquim. Ação dos ventos em edifícios. 2.ed. ampl.Porto Alegre:UFRGS Ed., 1989.  
MOLITERNO, Antonio. Caderno de projetos de telhados em estruturas de madeira. 2. ed. São 
Paulo: Edgard Blücher, 1997. 
QUEIROZ, Gilson de (ed.). Elementos de estruturas de aço. Belo Horizonte, 1986. 
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 
Curso: Engenharia Civil Núcleo Temático: Geotecnia e Infraestrutura de 

Transportes 
Componente Curricular: 
Mecânica dos Solos 

Código: 
ENEX01494 

Professor (es):  
 

DRT: 
 

Etapa: 
6ª etapa 

Carga horária: 6 (   2  ) Teórica 
(   4  ) Prática  

Semestre Letivo: 
2º semestre de 2017 

Ementa: 
 
Estudo dos princípios teóricos e fundamentais do estudo dos solos aplicado à 
engenharia civil. Origem e formação dos solos: solos grossos e solos finos. Hidráulica 
dos solos: Lei de Bernoulli; Lei de Darcy; Força de percolação. Tensões: tensões 
efetivas, neutras e totais; conceito de peso específico submerso; Capilaridade; 
Artesianismo; Lençóis empoleirados. Compressão unidimensional: Compressão 
confinada dos solos; Modelo de compressão unidimensional. Recalques totais: Solos de 
alta compressibilidade (argilas moles); Conceito físico do adensamento, com mudança 
gradual nas pressões neutras e efetivas; Ensaio de adensamento; Estágios de 
carregamento X recalque; Ensaios de múltiplos estágios; Conceito de pressão de pré-
adensamento e coeficiente de adensamento. Conceitos e ensaios de Resistência ao 
Cisalhamento dos solos. Conceito e ensaios do comportamento dos solos compactado. 
Índice de Suporte Califórnia: comportamento dos solos para compor a fundação e 
estrutura de pavimentos. 
Objetivos: 
 
Transmitir aos alunos os princípios teóricos e fundamentais do estudo dos solos 
aplicado à engenharia civil: Solos grossos; Solos finos; Índices físicos; Hidráulica dos 
solos; Força de percolação no solo; Tensões no solo; Compressão unidimensional; 
Teoria do adensamento de Terzaghi; Resistência ao cisalhamento dos solos; 
Compactação dos solos; Índice de Suporte Califórnia (California Bearing Ratio). 
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Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer fundamentos 
teóricos da Geotecnia para 
aplicação nos projetos de 
Engenharia Civil. 
 

Habilitar os alunos no 
conhecimento do meio 
geológico/geotécnico. 
Observar o comportamento 
e/ou a existência de agentes 
externos de forma a elaborar 
uma adequação consistente 
às projetos de Engenharia 
Civil. 

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 à Geotecnia. 
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: 
 
1. Origem e formação dos solos 
2. Solos grossos e solos finos 
2.1 Solos grossos: Dimensões dos grãos; Características dos solos grossos; Curva de 

distribuição granulométrica por peneiramento; Interpretação de curvas 
granulométricas com os índices “CNU” e “CC” 

2.2 Solos finos: Características dos solos finos; Plasticidade e consistência; Forma dos 
grãos dos solos finos; Limites de consistência; Descrição dos ensaios de LL, LP e 
LC; Índice de plasticidade; Índice de consistência; Atividade coloidal; Sensibilidade 
das argilas e amolgamento; Ensaio de compressão simples e classificação de 
consistência 

3. Hidráulica dos solos: Lei de Bernoulli; Lei de Darcy; Permeâmetro de carga 
constante; Permeâmetro de carga variável 

4. Força de percolação: Gradiente hidráulico crítico; Areia movediça; Filtros de proteção 
5. Tensões: O princípio das tensões efetivas; Tensões devidas ao peso próprio; 

Experimento de Terzaghi com areia, água e bolinhas de chumbo; Dedução da tensão 
efetiva; Conceito de peso específico submerso; Capilaridade; Artesianismo; Lençóis 
empoleirados 

6. Compressão unidimensional: Compressão confinada dos solos; Recalques totais; 
Solos de alta compressibilidade (argilas moles); Modelo de compressão 
unidimensional associando variação de índices de vazios com variação de espessura 
de camada; Conceito físico do adensamento, com mudança gradual nas pressões 
neutras e efetivas; Ensaio de adensamento; Estágios de carregamento X recalque; 
Ensaios de múltiplos estágios; Conceito de pressão de pré-adensamento 

7. Resistência ao Cisalhamento: Solos pré-adensados e normalmente adensados; 
Analogia mecânica; Desenvolvimento de “pressões neutras” 

8. Compactação dos solos: Processo de compactação; Estrutura e comportamento dos 
solos compactado; Compactação no campo e controle de compactação 

9. Índice de Suporte Califórnia (California Bearing Ratio): Avaliar o comportamento dos 
solos para compor a fundação e estrutura de pavimentos 

Metodologia: 
 
A disciplina é ministrada em aulas teóricas e práticas. Durante as aulas teóricas são 
apresentados os conceitos e propriedades dos solos. Nas aulas práticas os conceitos 
teóricos são aplicados em obras de Engenharia, através da resolução de exercícios. 
Durante as aulas práticas de laboratório o aluno faz a determinação das propriedades 
gerais dos solos. Estas aulas são ministradas no Laboratório de Mecânica dos Solos, o 
que permite ao aluno um contato direto com os materiais, equipamentos e técnicas de 
ensaio. 
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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 (Prova de Avaliação Final Escrita) 
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 + PAFE) / 2 
≥ 6,0 e atendida a FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 75% às aulas programadas da disciplina: 
APROVADO. Caso contrário: REPROVADO. 
 
 
Bibliografia Básica: 

 
VARGAS, Milton. Introdução à Mecânica dos Solos. Editora McGraw-Hill do Brasil: 
São Paulo, 1977. 
PINTO, Carlos de Souza. Curso básico de mecânica dos solos: em 16 aulas. 3. ed. 
São Paulo: Oficina de Textos, 2012. 
CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos solos e suas aplicações. 6. ed. rev. Rio de 
Janeiro: Editora ao Livro Técnico, 2000. V1. 
Bibliografia Complementar: 
 
CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos solos e suas aplicações. 4. ed. rev. São 
Paulo: Editora ao Livro Técnico, 1998. V3. 
CRAIG, Robert. F. Mecânica dos solos. Tradução Amir Kurban. Rio de Janeiro: LTC, 
2011. 
DAS, Braja M. Fundamentos de engenharia geotécnica. Tradução All Tasks. Revisão 
técnica Pérsio Leister de Almeida Barros. 6. ed. São Paulo: Thomson Learning, 2007. 
FIORI, Alberto Pio; CARMIGNANI, Luigi. Fundamentos de mecânica dos solos e das 
rochas. São Paulo: Oficina de Textos, 2003. 
LAMBE, T.W.; WHITMANN, R.V. Soil mechanics (SI Version). John Wiley & Sons, 
1979.  
 
Normas Técnicas: 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6502: Rochas e solos. 
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Rio de Janeiro, 1995. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9603: Sondagem a trado. 
Rio de Janeiro, 1986. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6484: Sondagens de 
simples reconhecimento com SPT com método de ensaio. Rio de Janeiro, 2001.  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. DNER-PRO 002: 
Coleta de amostras indeformadas de solos. Rio de Janeiro, 1994. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9820: Coleta de amostras 
indeformadas de solos de baixa consistência em furos de sondagem. Rio de Janeiro, 
1997.  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. DNER-ME 052: Solos 
e agregados miúdos – Determinação da umidade com o emprego do “Speedy”. Rio de 
Janeiro, 1994. 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. DNER-ME 088: 
Determinação da umidade pelo método expedito do álcool. Rio de Janeiro, 1994. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR MB 2887: Determinação 
da massa específica aparente de amostras indeformadas, com emprego da balança 
hidrostática. Rio de Janeiro, 1988. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6508: Determinação da 
massa específica dos Grãos de solos que passam na peneira de 4,8 mm. Rio de 
Janeiro, 1984.  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6459: Determinação do 
limite de liquidez. Rio de Janeiro, 1984. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7180: Determinação do 
limite de plasticidade. Rio de Janeiro, 1984. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7181: Análise 
granulométrica. Rio de Janeiro, 1984. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13292: Determinação do 
coeficiente de permeabilidade de solos granulares à carga constante. Rio de Janeiro, 
1995. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14545: Determinação do 
coeficiente de permeabilidade de solos granulares à carga variável. Rio de Janeiro, 
2000. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR MB 3336: Ensaio de 
adensamento unidimensional. Rio de janeiro, 1990. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12772: Solo coesivo – 
Determinação da resistência à compressão não confinada. Rio de janeiro, 1992. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6457: Amostra de solo – 
Preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização. Rio de janeiro, 
1986. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7182: Ensaio de 
compactação. Rio de janeiro, 1986. 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. DNER-ME 092: Solo - 
determinação da massa específica aparente, “in situ”, com emprego do frasco de areia. 
Rio de janeiro, 1994. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7185: Solo - 
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Determinação da massa específica aparente, "in situ", com emprego do frasco de areia. 
Rio de janeiro, 1988.  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9813: Determinação da 
massa específica aparente in situ, com emprego de cilindro de cravação - Método de 
ensaio. Rio de janeiro, 1987.    
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9895: Índice de Suporte 
Califórnia. Rio de janeiro, 1987. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR NM ISO 3310-1: Peneiras 
de ensaio – Requisitos técnicos e verificação - Parte1: Peneiras de ensaio com tela de 
tecido metálico (ISO 3310-1, IDL). Rio de janeiro, 2010. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR NM ISO 3310-2: Peneiras 
de ensaio – Requisitos técnicos e verificação - Parte2: Peneiras de ensaio de chapa 
metálica perfurada (ISO 3310-2:1999, IDL). Rio de janeiro, 2010. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR MN ISO 565:  Peneiras 
de ensaio – Tela de tecido metálico, chapa metálica perfurada e lâmina eletro formada 
– tamanhos nominais de abertura. Rio de janeiro, 1997. 
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 
Curso: Engenharia Civil Núcleo Temático: Gestão de Projetos 

Componente Curricular:  
Planejamento Orçamentário 

Código: 
 ENEX00432 

Professor(es): 
 

DRT: 
 

Etapa: 6a etapa 

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

Semestre Letivo: 
2º semestre de 2017 

Ementa: 
 
Introdução às metodologias de planejamento orçamentário e controle de obras. Desenvolvimento 
de critérios para aplicação das técnicas em diferentes circunstâncias e cenários dos 
empreendimentos, visando produzir orçamentos, elaboração de propostas técnicas e financeiras e 
preparação do planejamento e execução/controle das obras. Noções sobre custos diretos e 
indiretos, fixos e variáveis, taxas de leis sociais e BDI. Processo de alocação de mão de obra e 
materiais por atividades e estimativas de duração. Conceitos de relações de dependências. 
Aplicação da teoria em casos práticos através de ferramentas computacionais, utilizando-se de 
softwares especializados. 
 
Objetivos 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Proporcionar informações sobre 
planejamento e controles 
orçamentário em obras, através 
de aulas teóricas e práticas em 
laboratório. 

Demonstrar para os alunos 
mecanismos de entendimento 
de custos de obras mão de 
obra e análise orçamentária.  

Desenvolver nos alunos a 
capacidade de analisar as 
composições de custos e 
orçamentos nos projetos de 
construção civil.  
Desenvolver habilidades de 
montar cronogramas eficientes 
para controlar projetos na 
segmento de construção civil, 
usando softwares de mercado. 

Conteúdo Programático: 
 
Teoria 

1. Conceitos gerais: custo, despesa, orçamento. Noções de Custos diretos e indiretos. Noções 
e exemplos de Custos fixos e variáveis. 

2. Detalhamento de orçamento. Fechamento do orçamento, taxas de leis sociais e de BDI 
(encargos sociais). 

3. Composição de unitárias de mão de obra e material. Estrutura orçamentária. 
4. Processo de alocação de mão de obra e materiais por atividades em um projeto de 

construção civil. 
5. Conceitos de estimativas de duração de atividades nos projetos de construção civil. 

Conceitos de Relações de dependências. 
6. Conceito de estimativas de custos das atividades. Quantificação de serviços e materiais.  
7. Conceitos de produtividade na construção civil.  
8. Componentes do custo dos materiais. 



 

 

Campus São Paulo:  Rua da Consolação, 930   � Consolação  �  São Paulo - SP   

CEP 01302-907  �  Tel. (11) 2114-8000   �  www.mackenzie.br 
  

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E ASSUNTOS ACADÊMICOS 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

9. Fatores que influenciam o custo da mão de obra. 
10. Exercícios de avaliação da disciplina. 
11. Detalhamento orçamentário. Curva ABC. Tipos de contrato na construção civil. 
12. Controle orçamentário. Processo/Mecanismos de controle de despesas da obra. 
13. Continuidade do assunto controle orçamentário. Cálculo do preço de venda de um projeto 

na construção civil, considerando o cálculo do BDI. 
 
Laboratório 

1. Apresentar o histórico (gráfico de Gantt), os elementos e exemplos de diagramação do 
cronograma físico-financeiro, com base nos dados da rede PERT/CPM. 

2. Noções de preparação de um cronograma de obra e Identificação da duração do projeto, 
identificando o caminho crítico. Apresentar mecanismos para detectar possíveis atrasos no 
projeto; 

3. Mecanismos para controlar prazos estabelecidos; 
4. Mecanismos para controlar orçamentos estabelecidos. 
5. Preparação de um orçamento usando software de mercado. 
6. Controle orçamentário usando software de mercado. Curva S. 
7. Exercícios de avaliação prática dos produtos de softwares de orçamentação de obras como 

o Software Volare. 
8. Exercícios de avaliação prática dos produtos. Simulando o controle orçamentário de uma 

obra. 
Metodologia: 
 
O método a ser empregado no desenvolvimento da disciplina terá os seguintes procedimentos: 
 

• Aulas expositivas dialogadas, integradas com projeção de slides; 
• Aulas Laboratoriais práticas e demonstração de softwares da área; 
• Desenvolvimento de Orçamentos em laboratório; 
• Projeção de vídeos ilustrativos referentes ao tema; 
• Seminários; 
• Avaliações Escritas. 
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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:  
 
MATTOS, A. D. Planejamento e controle de obras. 2. ed. São Paulo: Pini, 2010.  
NOCERA, P. E. Planejamento e controle de obras com MS-Project 2007. São Paulo: RJN Ed., 
2008. 
TISAKA, M. Orçamento na construção civil. 2. ed. São Paulo: Pini, 2010.  
Bibliografia Complementar: 
 
CIMIRO, R. Planejar para construir. São Paulo: Pini, 1997. 
DIAS, Paulo Roberto V. Uma metodologia para orçamentação de obras civis. Rio de Janeiro: 
Hoffmann, 2006.   
GIAMMUSSO, S. E. Orçamento e custos na construção civil. São Paulo: Pini, 2006. 
SOUZA, R.; MEKBEKIAN G. Qualidade na aquisição de materiais e execução de obras. São 
Paulo: Pini, 2005. 
SOUZA, R. et al. Sistema de gestão da qualidade para empresas construtoras. São Paulo: 
Pini, 2008. 
PINI. TCPO: tabela de composições de preços para orçamentos. São Paulo, 2010. 
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 
Curso: Engenharia Civil Núcleo Temático: Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos  
Componente Curricular: Portos, Rios e Canais 
 

Código: 
 ENEX00434 

Professor(es): 
 

DRT: 
 

Etapa: 6a etapa 

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

Semestre Letivo: 
2º semestre de 2017 

Ementa: 
 
Conceituação e estudo da Hidráulica de canais aplicada a hidrovias e navegação fluvial e prática 
dos conceitos e formulações em exercícios numéricos. Introdução à Hidrometria, à Sedimentologia 
e à Sedimentometria em rios e canais. Conceituação dos fenômenos envolvendo rios, canais, lagos 
e represas e introdução à Morfologia Fluvial, com o estabelecimento de relações entre eles e deles 
com os impactos ambientais da ação antrópica em leitos e margens. Estudo e reflexões sobre os 
processos de estabilidade de margens e a ação de obras para a proteção destas e de benfeitorias 
na área ribeirinha. Introdução de exercícios numéricos capacitando a dimensionar tais obras, 
incluindo aspectos físicos e econômicos. Introdução ao projeto hidráulico de obras em rios, canais e 
hidrovias interiores, envolvendo aspectos ambientais, hidrológicos, hidráulicos e econômicos. 
Introdução ao transporte fluvial e lacustre e às embarcações e comboios para serviços de 
navegação. Introdução ao dimensionamento de hidrovias sob os aspectos hidráulicos, técnicos em 
geral e econômicos. Introdução ao planejamento, projeto, construção, melhoramentos, operação, 
manutenção, dragagem, gestão ambiental e serviços de navegação para o estabelecimento de 
hidrovias interiores, sob os aspectos físicos e econômicos. Introdução às obras de transposição de 
desníveis, seus impactos ambientais e econômicos e regras básicas para seu dimensionamento 
hidroviário. Concepção de porto fluvial e introdução de aspectos históricos e econômicos 
característicos de seu desenvolvimento. Introdução às suas características, tipos e componentes e 
aos impactos ambientais e econômicos ligados a sua instalação, permanência, operação e 
manutenção. 
 
Objetivos 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer a dinâmica ambiental 
dos ecossistemas cortados por 
rios, canais e hidrovias, visando 
avaliar e controlar sua interação 
destes com aqueles e permitir 
sua preservação e recuperação, 
quando necessário. 
Conhecer os aspectos 
morfológicos, hidrodinâmicos, 
erosivos e sedimentares mais 
relevantes dos rios, canais e 
hidrovias, capacitando à 
compreensão, o controle e a 
transformação para promover 

Identificar e investigar 
componentes ambientais 
(naturais e antrópicos), em 
geral, e fluviais, em particular, 
necessários para permitir 
estudos e intervenções de 
Engenharia Fluvial e 
Hidroviária.  
Executar procedimentos sobre 
base cartográfica e de 
hidrometria, geralmente 
envolvendo campanhas e 
coordenação de pessoal de 
campo, necessários para 

Apreciar os fundamentos 
teóricos necessários para bem 
avaliar, quantificar e decidir 
durante o exercício das 
atividades da Engenharia Fluvial 
e Hidroviária, em particular, e 
das atividades da Engenharia 
Civil a ela relacionadas, em 
geral. 
Respeitar e avaliar 
corretamente os aspectos e 
valores ambientais, sociais e 
econômicos ligados às 
atividades de Engenharia, 
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sua preservação, melhoramento 
e emprego nas diversas 
atividades humanas, incluindo a 
navegação interior. Capacitar à 
medição das características 
quantitativa dessa 
hidrodinâmica. 
Testar e comparar diferentes 
soluções de Engenharia Fluvial, 
seus resultados práticos e 
impactos ambientais, incluindo 
os aspectos econômicos, com a 
finalidade última de capacitar ao 
planejamento, a concepção e o 
dimensionamento das obras 
que promovem tais soluções. 
Testar e comparar diferentes 
soluções da Engenharia Fluvial 
e Hidroviária, seus resultados 
práticos e impactos ambientais, 
incluindo os aspectos 
econômicos, com a finalidade 
última de capacitar ao 
planejamento, à concepção e ao 
dimensionamento das obras 
que promovem tais soluções. 

caracterizar quantitativamente 
os componentes dos sistemas 
fluviais e lacustres. 
Planejar, conceber, calcular, 
dimensionar, desenhar e 
projetar componentes de 
sistemas hídricos e 
intervenções e obras de 
engenharia no leito, nas 
margens e nas imediações de 
corpos hídricos interiores, em 
geral, e em particular para a 
promoção da navegação 
interior. 
Quantificar aspectos 
econômicos relevantes para 
avaliar obras e componentes 
naturais de sistemas fluviais e 
lacustres, bem como para 
orientar a tomada de decisão 
sobre soluções alternativas de 
Engenharia. 
Prever e avaliar os impactos 
hídricos e ambientais, em geral, 
das intervenções antrópicas 
nos corpos hídricos e nas 
regiões ribeirinhas.  

desenvolvimento e transporte 
no âmbito de sistemas fluviais e 
hidrovias.  
Interessar-se pela aplicação 
apropriada e otimizada das 
ferramentas de Engenharia na 
consecução dos objetivos 
geralmente almejados pelo uso 
dos sistemas hídricos para o 
desenvolvimento humano e 
social, para a navegação e para 
a preservação ambiental. 
Propugnar o desenvolvimento 
da Engenharia nesta área de 
atividades e a interação entre os 
profissionais nela atuantes de 
modo a gerar o contínuo 
aperfeiçoamento das 
respectivas técnicas. 
 

Conteúdo Programático: 
 
1. Aspectos avançados de Hidráulica de condutos livres de interesse para rios, canais, hidrovias e 
navegação fluvial. 
2. Hidrometria, medição de correntes, batimetria e hidrografia. 
3. Rios e canais interiores. Canais artificiais e seus impactos ambientais. 
4. Sedimentologia e sedimentometria em rios e canais. 
5. Morfologia fluvial: fenômenos naturais e impactos ambientais da ação antrópica sobre rios, 
canais, lagos e represas. 
6. Estabilidade de margens e obras para sua proteção. 
7. Projeto hidráulico de obras em rios, canais artificiais e hidrovias interiores: aspectos hidrológicos, 
hidráulicos e ambientais de interesse para projetos e obras. 
8. Vias navegáveis e melhoramento dos cursos d’água naturais interiores para sua implantação: 
   8.1.   obras de melhoramentos gerais, normalização e regularização do leito; 
   8.2.   canais artificiais; 
   8.3.   impactos ambientais de sua implantação, operação e manutenção.  
9. Transporte fluvial e lacustre: embarcações e comboios para serviços de navegação. 
10. Hidrovias interiores: planejamento, projeto, construção, melhoramentos, manutenção, dragagem 
e gestão ambiental. Aspectos planimétricos, altimétricos e viários; interferências; canalização. 
11. Obras para transposição de desníveis (eclusas e outras). Seus impactos ambientais. 
12. Portos fluviais: tipos de estruturas de atracação, seu emprego, métodos construtivos, obras e 
equipamentos componentes e áreas da Engenharia envolvidas nos projetos e execução destes. 
Impactos ambientais de sua presença, operação e manutenção. 
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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: 
 
ALFREDINI, P. Obras de gestão de portos e costas: a técnica aliada ao enfoque logístico-
ambiental. São Paulo: Edgard Blücher, 2005.  
ALMEIDA, C. E.; BRIGHETTI, G. Navegação interior e portos marítimos. São Paulo: EPUSP, 
1997. v.1.  
PIMENTA, C. F. Curso de hidráulica geral. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1981.  
Bibliografia Complementar: 
 
BRAY R.N.; BATES A.D.; LAND, J.M. Dredging – A Handbook for Engineers. 2. ed. London: 
John Wiley and Sons, 1997. 
CARVALHO, N. O. Hidrossedimentologia prática. 2 ed. rev. Rio de Janeiro: Interciência, 2008. 
Inclui CD com programas anexos.  
GRAF, W.H; ALTINAKAR, M. S. Fluvial hydraulics. Chichester/New York: John Wiley and Sons, 
1998.  
LIMA, J. E. F. W.; LOPES, W. T. A. (org.). Engenharia de sedimentos na busca de soluções 
para problemas de erosão e assoreamento. Porto Alegre: ABRH, 2011. 
PETERSEN, M. S. River engineering. 4. ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1986.  
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 
Curso: Engenharia Civil Núcleo Temático: Geotecnia e Infraestrutura de 

Transportes  
Componente Curricular:  
Projeto de Estradas de Rodagem e Ferrovias 

Código: 
 ENEX04831 

Professor(es):  
  

DRT: 
 

Etapa: 6a etapa 

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

Semestre Letivo: 
2º semestre de 2017 

Ementa: 
 
Introdução à construção de estradas. Modais de transporte. Rodovias: características técnicas e 
operacionais; capacidade da via. Ferrovias: características técnicas e operacionais; componentes 
da via permanente. Traçado das vias: fatores que afetam o traçado; aerofotogrametria aplicada a 
estradas. Projeto: traçado do eixo longitudinal - curvas horizontais e verticais; seções transversais - 
superlargura e superelevação; terraplenagem; drenagem; proteção; sinalização e segurança. 
 
Objetivos 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer, identificar e analisar 
os parâmetros teóricos que 
interferem no traçado viário; 
Conhecer as características 
técnicas das rodovias e 
ferrovias; sua classificação 
diante dos organismos públicos 
gestores; as condições sócio 
econômicas, ambientais e de 
tráfego; tipo, movimentação e 
transferência de cargas; 
viabilidade técnica e econômica 
para implantação do projeto; 
infra-estrutura rodoviária e 
ferroviária, inclusive via 
permanente.  
 

Elaborar um traçado viário em 
zona rural considerando os 
elementos básicos de projeto 
Conhecer as características do 
projeto geométrico viário e da 
via permanente, das 
interseções rodoviárias e dos 
ramais ferroviários, 
considerando informações 
obtidas em estudos de tráfego, 
sócio-econômicos, 
movimentação e transferência 
de cargas; interpretar 
informações topográficas e 
geológicas pertinentes ao 
projeto; conhecer a 
metodologia para a elaboração 
de projetos de geotecnia, 
terraplanagem e movimento de 
terra. 
 

Conhecer e aplicar a 
metodologia de projeto de 
estradas de rodagem e ferrovias 
em estudos preliminares, de 
viabilidade técnica e econômica 
e projetos definitivos. Gerenciar 
projetos multidisciplinares, que 
envolvam a concepção das 
estradas, de pontes e viadutos, 
drenagem e obras de 
contenção. Acompanhar 
tecnicamente a implantação de 
estradas, sua locação 
topográfica e as obras de 
construção civil.  
Tomar decisões com relação às 
políticas públicas de 
desapropriação e de meio 
ambiente. 
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Conteúdo Programático: 
 
Aulas Teóricas 

1. Introdução ao projeto de estradas. 
2. Estudos iniciais para concepção e projeto; justificativa para implantação da rodovia ou 

ferrovia; estudos sócio-econômicos; estudos e pesquisas de tráfego; estudos ambientais. 
3. Projeto preliminar; obtenção de dados para o estudo de alternativas; viabilidade técnica e 

econômica para implantação do projeto. 
4. Traçado de estradas de rodagem; bases topográficas; aerofotogrametria aplicada a 

estradas; sistema rodoviário brasileiro; classificação técnica de rodovias em função do 
volume de tráfego e velocidade de projeto; elementos da estrada; diretrizes de projeto; 
orientações de traçado em função da orografia. 

5. Traçado de ferrovias; histórico e nomenclaturas da rede ferroviária nacional, nomenclatura 
da via permanente; elementos, operação e capacidade da ferrovia. 

6. Características da Geometria Horizontal de rodovias: superlargura; superelevação e raios 
mínimos; estudos de aderência pneu/pavimento; entrelaçamento; interseções rodoviárias. 

7. Características da Geometria Vertical de rodovias: Conceitos sobre visibilidade em rodovias; 
distância de visibilidade e comprimento mínimo para curvas verticais. 

8. Seções Transversais: taludes de projeto; considerações gerais e mecanismo de ruptura; 
taludes de corte; taludes de aterro; base sobre solos inconsistentes; drenagem superficial, 
profunda e do pavimento. 

9. Estabilização de encostas; conceitos básicos da geologia para o projeto; causas e forma dos 
movimentos de massa; principais técnicas de estabilização; tratamento superficial dos 
taludes. 

10. Movimento de Terra: Equipamentos de terraplanagem; Diagrama de massas; escavação de 
túneis. 

11. Obras de Arte Especiais; condições geométricas para projeto de implantação de pontes; 
concepção e métodos construtivos de pontes e viadutos. 

12. Sistemas Rodoviário e Ferroviário Nacional: histórico, situação atual, principais gargalos 
para o transporte de cargas e planos para expansão da malha.  

 
Aulas Práticas 

1. Estudo de alternativas de tração. 
2. Curvas horizontais simples; elementos da curva; elementos de locação topográfica; 

representação gráfica. 
3. Curvas compostas com espiral de transição; elementos da curva; elementos de locação 

topográfica; representação gráfica. 
4. Curvas verticais; elementos da curva; elementos de locação topográfica; representação 

gráfica. 
5. Seções transversais; elementos das seções; representação gráfica. 
6. Terraplanagem e movimento de terra; cálculo dos volumes de corte e aterro, diagrama de 

massas ou Bruckner; áreas de empréstimo e bota-fora. 
 
Metodologia: 
 
Aulas teóricas expositivas com estudos de caso e apresentação/ilustração através de imagens 
com o emprego de Datashow.  
Plano de leitura de material didático pertinente ao programa da disciplina, referente a aulas 
teóricas, com avaliação de desempenho e discussão em aula de teoria especialmente escolhida 
para este fim. 
Aulas práticas para desenvolvimento e acompanhamento de trabalho prático elaborados em grupo 
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de alunos, em sala de aula.  
 
Critério de Avaliação:  
 
MI = 0,5*PAIE + 0,5*OAI ≥ 7,5 e atendida a FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 75% às aulas programadas 
da disciplina: APROVADO. 
 
Composição da nota de avaliações intermediárias: 
OAI = 0,5*PI + 0,5*T 
 
Resolução 29/2013 Art.69 O discente terá oportunidade de substituir apenas uma das avaliações 
intermediárias (PI, T ou PAIE) por uma prova substitutiva escrita (SUB), em cada disciplina cursada 
no semestre, caso tenha deixado de comparecer a qualquer das avaliações intermediárias ou com 
o objetivo de substituir a menor nota obtida. 
 
MF = 0,5*MI + 0,5*PAFE ≥ 6,0 e atendida a FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 75% às aulas programadas 
da disciplina: APROVADO. Caso contrário: REPROVADO. 
 
MI: Média Intermediária; 
OAI: Outras Avaliações Intermediárias (valor de zero a dez): PI – Prova intermediária; T – Trabalho 
prático. 
PAIE: Prova de Avaliação Intermediária Escrita (valor de zero a dez); 
PART: Nota de Participação (valor de zero a um) a critério do professor; 
SUB: Prova Substitutiva (valor de zero a dez); 
MF: Média Final; 
PAFE: Prova de Avaliação Final Escrita (valor de zero a dez). 
Bibliografia Básica:  
 
LEE, S. H. Introdução ao projeto geométrico de rodovias. 3. ed. Florianópolis: UFSC, 2008. 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM (Brasil). Manual de projeto 
geométrico de rodovias rurais. Publicação DNIT IPR 706, Rio de Janeiro, 1999. 
PONTES FILHO, G. Estradas de rodagem: projeto geométrico. São Carlos: USP, 1998. 
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Bibliografia Complementar: 
 
AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS. A 
Policy on geometric design of highways and streets. Washington, DC, 2004. 
BREWER, J. et al. Geometric design practices for european roads. Washington, DC: U.S. 
Department of Transportation - Federal Highway Administration, 2001. Disponível em: 
<http://international.fhwa.dot.gov/pdfs/geometric_design.pdf>.  
BRINA, H. L. Estradas de Ferro. Rio de Janeiro: LTC, 1983.  
CARVALHO, P. A. S. (coord). Taludes de Rodovia: Orientação para Diagnóstico e Soluções de 
seus Problemas. São Paulo: IPT/DER, 1991 
HOEL, L.A.; GARBER, N.J.; SADEK, A.W. Transportation infrastructure engineering: a multi-modal 
integration. Ontario, Canada: Thomson, 2008.  
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 
Curso: Engenharia Civil Núcleo Temático: Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos  
Componente Curricular: 
Saneamento Básico I 

Código: 
 ENEX01068 

Professor(es): 
 

DRT: 
 

Etapa: 6a etapa 

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

Semestre Letivo: 
2º semestre de 2017 

Ementa: 
 
Estudo das condições sanitárias da população com foco na situação brasileira, avaliando 
criticamente as questões de saúde pública e suas implicações socioambientais, apresentando 
contribuições tradicionais e inovações de engenharia e gestão para os sistemas de abastecimento 
de água para as comunidades, com foco na captação e na adução. Estimativa de população e 
demanda a atender. Estudos planialtimétricos, hidrológicos e hidráulicos para projetos de captação 
e adução do recurso hídrico com foco no abastecimento público de pequenas, médias e grandes 
comunidades, contemplando processos e alternativas sustentáveis para atender tais necessidades, 
bem como os sistemas de abastecimento e reuso de água para fins comerciais e industriais – 
incluindo noções sobre os vários níveis de tratamento da água. Gestão sanitária de edificações e 
locais públicos. Gestão da operação de sistemas sanitários. Gestão de perdas de água. 
 
Objetivos 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Identificar as reais condições 
sanitárias e interpretar as 
tendências de crescimento 
populacional indicando as 
alternativas para suprir as 
comunidades com o 
abastecimento de água. 

Planejar e projetar a 
construção, operação e 
manutenção do Sistema de 
Abastecimento de Água  –
especialmente as estruturas de 
tomada d’agua, estrutura de 
transporte de água e 
elevatórias, para fins de 
abastecimento publico bem 
como atendimento às 
demandas dos diversos setores 
econômicos.   

Liderar com discernimento e 
padrão ético, o planejamento, a 
construção, a operação e o 
desenvolvimento dos  Sistemas 
de abastecimento de água 
obedecendo as Normas 
Técnicas pertinentes,  
estimulando a participação das  
populações capacitando-as para 
entender o valor da água para a 
saúde pública, e para as 
atividades  econômicas. 
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Conteúdo Programático: 
 

1. Introdução  
2. Hidráulica aplicada ao saneamento 
3. Controle Sanitário do Ambiente, Controle de Vetores de Doenças 
4. Abastecimento de água 
5. Captação para Abastecimento doméstico e industrial 
6. Adução para Abastecimento doméstico e industrial 
7. Tratamento de águas, e reuso 
8. Saneamento de edificações e locais públicos 
9. Gestão da operação dos sistemas 
10. Gestão de perdas nos sistemas 

 
 
Metodologia: 
 
Aulas teóricas utilizando recursos audiovisuais, abordando todo o conteúdo programático em seus 
aspectos teóricos, e práticos para o dimensionamento das diversas estruturas. Mídias diversas 
(fotos, filmes, ilustrações) correlacionando-os aos temas em estudo. 
Aulas práticas com desenvolvimento em grupo de projeto completo para uma cidade real, 
dimensionamentos, detalhes para construção, e especificações técnicas. 
Visita a obras e unidades em operação 
 
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 NETTO, José M. de. Manual de hidráulica. São Paulo: Edgard Blücher, 1998. 
RICHTER, Carlos A.; AZEVEDO NETTO, José M. de. Tratamento de água: tecnologia atualizada. 
São Paulo: Edgard Blücher, 2005. 
TSUTIYA, Milton T. Abastecimento de água. São Paulo: ABES-SP, 2006. 
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Bibliografia Complementar: 
 
AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION. Água: tratamento e qualidade. Rio de Janeiro: 
Usaid, 1964. 465 p. 
FACHIN, Zulmar; SILVA, Deise Marcelino da. Acesso à água potável: direito fundamental de 
sexta dimensão. 2. ed. Campinas, SP: Millennium, 2012. 
HAMMER, Mark J. Sistemas de abastecimento de água e esgotos. Rio de janeiro: LTC - Livros 
Técnicos e Científicos, 1979. 
MORENO, José.; QBAR, Nizar. Manual de controle da qualidade e operação do sistema de 
abastecimento de água. São Paulo: AESABESP, 2012. 332 p. 
VALENCIA, Jorge Arboleda. Manual de tratamiento de aguas potables. Caracas: Programa de 
Educacion de Ingenieria Sanitaria, 1969. 
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 
Curso: Engenharia Civil Núcleo Temático: Gestão de Projetos 

Componente Curricular: Urbanismo Código: 
 ENEX00465 

Professor(es): 
 

DRT: 
 

Etapa: 6a etapa 

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

Semestre Letivo: 
2º semestre de 2017 

Ementa: 
 
Urbanismo e Urbanização. Conceito de sustentabilidade. Qualidade de vida. 
A cidade moderna: formal e informal. Territórios. Parcelamento do Solo. Tipologias. Uso e 
ocupação do solo. Funções econômicas e sociais. As transformações urbanas e suas influências no 
planejamento urbano territorial.  
A urbanização da cidade de São Paulo. A evolução da Legislação urbana, O Estatuto da Cidade.  
Plano Diretor da cidade de São Paulo. Macrozona de Qualificação Urbana. Macrozona de Proteção 
Ambiental. Zonas Especiais. Mobilidade. Centralidades polar e linear.  
Coeficiente adicional de construção. Outorga onerosa. IPTU Progressivo. Preempção. Operações 
Urbanas. Concessões urbanísticas 
Desenvolvimento Urbano. Intervenções Urbanas. Habitações de interesse social. 
Operações Urbanas em São Paulo, como elementos polarizadores e reguladores do 
desenvolvimento urbano.  
Produção e comercialização de empreendimentos residenciais e comerciais. Shopping centers. 
Loteamento. A Gestão Urbana e o Meio Ambiente.  
Objetivos 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Transmitir o conhecimento dos 
fundamentos e conceitos  
teóricos que permitam uma 
visualização do urbanismo, da 
engenharia e da economia, para 
a tomada de decisões frente à 
legislação de uso do solo sob os 
aspectos físicos, econômicos, 
financeiros, sociais e 
ambientais.  

Desenvolver as 
potencialidades, aptidões e 
habilidades dos alunos, na sua 
formação para atuar no 
processo de expansão e 
desenvolvimento urbano e 
imobiliário 

Despertar o interesse dos 
alunos pelos fundamentos 
teóricos para tomadas de 
decisões frente às 
oportunidades de aplicação do 
urbanismo em nossas 
metrópoles e sua repercussão 
na melhoria da qualidade de 
vida da população. 
 

Conteúdo Programático: 
 

1. O Urbanismo e a urbanização. Análise das implicações no desenvolvimento das 
funções econômicas e sociais da cidade e da propriedade urbana. Conceito de 
sustentabilidade. Qualidade de vida. 

2. Estrutura urbana. Traçado viário. Plano de transportes. Uso do solo. 
3. Política urbana. Fundamentação de Plano, Programa, Projeto. Plano Diretor e 

Zoneamento. 
4. Transformações urbanas: centralidades, suburbanização, desconcentração 
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industrial. 
5. O Estatuto da Cidade – análise dos instrumentos previstos e suas aplicações. 
6. Reflexões sobre a cidade de São Paulo. Estudo de sua evolução urbanística da 

categoria de vila até a macrometrópole de hoje.  
7. Conceitos do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 1971/1972 e do Plano 

Diretor Estratégico 2002/2004. 
8. O Plano Diretor Estratégico 2014 - adensamento nos eixos de transportes/ 

Parâmetros para edificações/ Polos de desenvolvimento na periferia. 
9. Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana e Macrozona de Proteção 

Ambiental. A importância do controle no desenvolvimento da cidade e da 
preservação ambiental.  

10. Tipologia nos usos e atividades. A importância dos parâmetros de incomodidade. 
Convivência entre os usos residencial, não residência e uso industrial.  O multiuso 
do espaço urbano através das centralidades polar e linear.   

11. As Zonas Especiais para o atendimento social por habitações populares. Zonas 
Especiais para preservação cultural. Zona rural. Atividades de características únicas 
(campi universitário, aeroporto, autódromo,..).  

12. O aproveitamento e a ocupação dos lotes. Coeficiente de Aproveitamento e Taxa de 
Ocupação. A outorga onerosa. Parâmetros urbanísticos.  

13. Polos Geradores de Tráfego. Dimensionamento de vias. Segurança. Fluidez de 
Tráfego. Estacionamento.  

14. Desenvolvimento e gestão urbana. Instrumentos urbanísticos. O atendimento social 
e institucional com o IPTU progressivo e o direito de preempção. O dinamismo 
urbano com a as concessões urbanísticas. 

15. As Intervenções urbanas, as Operações interligadas e as Operações urbanas. O 
CEPAC.  

16. Os resultados urbanísticos e econômicos advindos de Operações urbanas: 
Anhangabaú/ Faria Lima/ Água Branca/ Centro/ Água Espraiada.  

17. O futuro das Operações urbanas em São Paulo: Rio Verde Jacu/ Diagonal Norte/ 
Diagonal Sul/ Vila Maria Campo de Marte/ Vila Leopoldina Jaguaré/ Butantã Vila 
Sonia. 

18. Características na produção e comercialização de empreendimentos imobiliários 
residenciais e de empreendimentos imobiliários comerciais. Projeto de 
empreendimento imobiliário. Estudo para implantação de shopping centers. 

19. Estudo de parcelamento de solo, loteamento e desdobro. 
20. Planejamento Ambiental. A gestão urbana e o meio ambiente. Restrições 

referentes a cursos d’água, ocupação de encostas, supressão de vegetação. 
Exame de questões de licenciamento ambiental.  

Metodologia: 
 
Metodologia e estratégias para alcançar os objetivos do conteúdo da disciplina:  

a) O objetivo se liga a conceitos e fatos. A estratégia consiste na apresentação pelo 
professor com acompanhamento por meusite,mackenzie.br/savelli no Moodle, leitura da 
bibliografia indicada, resumo e estudo de caso, para o local da simulação do 
empreendimento na elaboração do trabalho prático. 

b) O  objetivo é também relacionado a habilidades. A estratégia é voltada para o 
desempenho de atividades por dupla de alunos. 
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c) Em se tratando de uso do solo urbano, a estratégia se propõe a respeitar valores, 
estimulando atitudes, debates e posicionamentos voltados para a sustentabilidade social e 
ambiental. 

      Assim: 
1 – Método de ensino através de processos dedutivos, indutivos, informativos, com apresentação 
de imagens e a experiência transmitida pelo professor com debates. 
2 – Desenvolvimento do conhecimento teórico: através de aulas expositivas, com 
acompanhamento por inserções no Moodle, meusite.mackenzie.br/savelli e leitura da bibliografia 
indicada. 
3 – Prática: através do desenvolvimento de trabalhos práticos a partir de pesquisas em campo. 
Critério de Avaliação Intermediária:  
As técnicas de avaliação procuram atender aos objetivos e às situações:  

a) Trabalhos práticos compreendendo empreendimentos imobiliários a partir da legislação 
aplicada em terrenos em determinado distrito da cidade de São Paulo, consistindo em 
estudo sócio econômico, desenho, memorial de dimensionamento, cálculo econômico 
financeiro.  

b) Prova de conteúdo interdisciplinar, exigindo do aluno definições e a aplicação 
contextualizada de conceitos aprendidos ao longo do semestre. 

Avaliação Intermediária = 30% TP1 + 30% TP2 + 40% PAIE 
Trab. Prático 1 – Desenvolvimento de projeto de empreendimento imobiliário residencial para 
terreno > 3.000 m2, em determinado distrito de São Paulo, aplicando o Plano Diretor vigente. 
Trab. Prático 2 - Desenvolvimento de empreendimento imobiliário comercial para terreno > 3.000 
m2 em território beneficiado por Operação urbana, aplicando a legislação vigente, com 
financiamento bancário para produção e comercialização.  
PAIE – Prova com todo o conteúdo programático referente a disciplina.  
Critério de Avaliação Final:  
Media de aproveitamento igual ou superior a 6,0 e frequência mínima de 75% - aluno aprovado  
Media de aproveitamento inferior a 6,0 - aluno reprovado. 
 
Bibliografia Básica:  
 
BERNARDES, Claudio. Plano Diretor Estratégico, Lei de Zoneamento e a atividade imobiliária 
em São Paulo. São Paulo: Nome da Rosa, 2005.  
MUNFORD, Lewis. A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas. São Paulo: 
Martins Fontes, 1991.  
VILLAÇA, Flavio. Espaço intra urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel, 2001. 
Bibliografia Complementar: 
 
CAMPOS, Candido Malta. Os rumos da cidade: urbanismo e modernização de São Paulo. São 
Paulo: Ed. Senac, 2001. 
MUKAI, Toshio; OLIVEIRA, Aluísio. O Estatuto da Cidade: Lei Federal 10.257. Brasília, 2013. 
PHILIPPI JÚNIOR, Arlindo; ROMERO, Marcelo; BRUNA, Gilda. Curso de gestão ambiental. São 
Paulo: USP, 2006. 
RIBEIRO, Benjamin Adiron. Noções de planejamento urbano. São Paulo: O Semeador, 1988.  
SAVELLI, Alfredo Mário. Estratégia para aperfeiçoamento dos mecanismos extra-tributários 
voltados à melhoria urbanística no município de São Paulo. Tese (Doutorado em Urbanismo) – 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2009. 

 


