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Ano: 
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EMENTA 

Conceitos fundamentais: quantidade e qualidade das águas, relação com a saúde pública. Estudos de 
concepção: alcance do projeto, etapas de construção, usos e consumos da água. Projeção populacional. 
Soluções alternativas de abastecimento de água. Projeto das etapas constituintes de sistema de 
abastecimento de água: captação das águas superficiais e subterrâneas; adução; reservatórios de 
distribuição; redes de distribuição. Introdução ao tratamento de água.  

OBJETIVOS 

Capacitar o corpo discente a aplicar os conceitos de mecânica dos fluidos, hidráulica, hidrologia e 
topografia no desenvolvimento de projetos de sistemas de abastecimento de água. Fornecer aos 
discentes os fundamentos e os critérios empregados na concepção, na elaboração de projetos, na 
construção e na operação de sistemas de abastecimento de água, urbanos e rurais. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Quantidade e qualidade das águas 
 Quantidade e disponibilidade de água no planeta e no Brasil; parâmetros de qualidade de água; relação 
da água com a saúde pública; padrão de qualidade de água; classificação de corpos d’água; consumo de 
água, perdas de água, fatores que o consumo e as perdas de água no sistema. 
consumo de água. 
 
Estudos de concepção  
Critérios e parâmetros de projeto; estudo de população de projeto (métodos de projeção da população 
- gráficos e matemáticos); Soluções alternativas de distribuição de água. 
 
Captação 
Tipos de captação superficial e subterrânea; dispositivos constituintes das captações de água; 
dimensionamento de dispositivos de tomada de água – tubulação, grades, desarenador, etc. 
 
Adução 
 Tipos de adução; classificação e traçados das adutoras, dimensionamento de tubulação em conduto 
forçado por gravidade, por recalque e em conduto livre; golpe de aríete, ar na tubulação.  
Reservação 
Tipos de reservatórios, finalidade, materiais, classificação quanto a localização no sistema; 
dimensionamento de reservatórios em sistema de abastecimento de água. 
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Tratamento de água  
Técnicas de tratamentos de água, unidades do tratamento de água – coagulação, floculação, 
decantação, filtração e desinfecção. 
 
Rede de distribuição  
Tipos de redes de distribuição de água ramificada, malhada e mista, dimensionamento de rede. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Exposição oral, discussões e reflexões do conteúdo programático com o auxílio do quadro negro, 
Datashow, exercícios em individuais e em grupo ,prática de laboratório e visita técnica. 

Com o intuito de complementar os conteúdos, será disponibilizado links de vídeos relacionados ao 
conteúdo programático, vídeos gravados pela professora de exercício, além de textos, estudos dirigidos, 
questionários e outras atividades, as quais deverão ser realizados e entregues nos prazos determinados. 
Esses materiais poderão ser disponibilizados pelo youtube, pela plataforma da ufsj e outros.  

Até 20% da carga horária poderá ser dada virtualmente, caso necessário, inclusive alguma avaliação. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão realizadas as seguintes atividades:  
 Atividade 01 - questionários, exercícios e estudos dirigidos de cada capítulo estudado, participação de 
atividades em sala e de laboratórios com relatórios  (13 pts). 
  Atividade 02 - 3 provas (23 pts cada totalizando 69 pts em provas). 
  Atividade 03 – (03 trabalhos) em grupo (totalizando 18 pts) – Atividade assíncrona – 1ª trabalho – 6 
pontos- 2º trabalho – 6 pontos e 3º trabalho – 6  pontos. 
Atividade 04 – Prova substitutiva 23 pontos (somente para alunos que tiveram a nota final < 60 
pontos (A Prova substitutiva versará sobre todo conteúdo ministrado durante o período ). 
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Editora Universitária UFPB, 2002. 192p.  
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Proteção Ambiental para os Municípios, Vol 1: Saneamento. Belo Horizonte: DESA/UFMG, 1995, 221p. 
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5. AZEVEDO NETTO, J.M., FERNANDEZ, M.F., ARAUJO, R., ITO, A.E. Manual de Hidráulica. 8.ed. 
atualizada. São Paulo: Edgard Blücher, 1998, 670p.  
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