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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: 
Saneamento Básico e Ambiental II 

Código do Componente Curricular: 
 

Carga horária: 
( 2 ) 

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

Etapa: 8ª etapa 

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.  
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