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Componente Curricular:  
Exclusivo de Curso (X)         Eixo Comum (  )                 Eixo Universal (  ) 

Curso:  
Engenharia Civil 

Núcleo Temático:  
Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

Nome do Componente Curricular:  
Portos, Rios e Hidrovias 

Código do Componente Curricular:  
 

Carga horária: 
( 2 ) 

( 0 ) Sala de Aula   
( 2 ) Laboratório 
( 0 )  EaD 

Etapa: 7ª etapa 

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. 
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