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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
 

O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, da 
UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à 
avaliação, à medida e à limitação das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, 
de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, 
aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento da água, nos projetos de obras de 
saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas 
de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o 
monitoramento, o controle, a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde pública. 
 

EMENTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 
 
 
 
 
 

Aspectos preliminares de Serviço de abastecimento de água. Mananciais superficiais e  subterrâneos. 
Usos e consumo de água. Esforços nas tubulações. Sistemas de abastecimento de água: levantamentos 
preliminares, relatório técnico, evolução populacional, definição de manancial, tipo de captação, 
pontos de captação, tomada de água, elevatórias de água bruta, adutoras, proteção e descarga de 
adutora, reservatórios, estações pressurizadas, redes de distribuição de água, zonas de pressão, zonas 
de densidade, pressões estáticas e dinâmicas, ligações domiciliares, quantificação e especificação de 
serviços e materiais. Projeto executivo de sistema de abastecimento de água de comunidade de médio 
porte (população inicial maior que cinco mil habitantes). 

 

Aprender conceitos fundamentais, condicionantes, concepção e técnicas de dimensionamento das 
unidades de um sistema de abastecimento de água, abrangendo todos os órgãos e acessórios 
componentes. 
. 
1: conhecer as normalizações e desempenho de sistemas abastecimento; 
2: Compreender conceitos fundamentais de sistemas de abastecimento; 
3: Realizar dimensionamentos;  
4: Realizar representação gráfica de projetos;  
5: Classificar sistemas de abastecimento;  
6: Compreender requisitos dos sistemas; 
7: Compreender exigências para dimensionamento e projetos;  
8: Compreender inovações nos sistemas e suas implicações. 
 



CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 
Nº Data Horário H.A. Conteúdo 
1 19/02 13:30 – 15:10 02 Apresentação do plano de ensino e dos métodos de avaliação.  
2 21/02 16:10 – 17:50 02 Índices de abastecimento de água no Brasil e os impactos na 

saúde pública 
3 26/02 13:30 – 15:10 02 Concepção de sistemas de abastecimento de água: normas e 

legislações específicas. 
4 28/02 16:10 – 17:50 02 Consumo de água: classificação de consumidores; consumo per 

capta e fatores que afetam o consumo. 
5 05/03 13:30 – 15:10 02 Estudo populacional: população da área de projeto; métodos para 

o estudo demográfico. 
6 07/03 16:10 – 17:50 02 Vazões de dimensionamento das partes principais de um sistema 

de abastecimento de água. 
7 12/03 13:30 – 15:10 02 Captação de águas superficiais: manancial superficial; captação 

em cursos de água; captação em represas e lagos. 
8 14/03 16:10 – 17:50 02 Captação de águas superficiais: gradeamento, caixa de areia e 

poço de sucção 
9 19/03 13:30 – 15:10 02 Captação de águas subterrâneas: formações aquíferas; hidráulica 

de poços. 
10 21/03 16:10 – 17:50 02 Adutoras: classificação; vazão de dimensionamento e traçados. 

 
11 26/03 13:30 – 15:10 02 Adutoras: Dimensionamento hidráulico; materiais empregados; 

adutoras em série e em paralelo. 
12 28/03  - Aula de exercícios 
13 02/04 13:30 – 15:10 02 Estação de tratamento de água: localização e concepção, 

tecnologias de tratamento e indicadores de desempenho 
14 04/04 16:10 – 17:50 02 Companhias Municipais e estaduais de saneamento: principais 

aspectos no modelo de gestão 
15 09/04 13:30 – 15:10 02 Primeiro prova P1 
16 11/04 16:10 – 17:50 02 

Estações elevatórias: localização; vazões de projeto; tipos de 
estações elevatórias. Fornecimento do loteamento para 
elaboração do projeto 

17 16/04 13:30 – 15:10 02 Estações elevatórias: Transitórios hidráulicos e mecanismos de 
controle. 

18 18/04 16:10 – 17:50 02 Aula no laboratório 
19 23/04 13:30 – 15:10 02 Sistemas de reservação em sistemas de abastecimento 
20 25/04 16:10 – 17:50 02 Reservatório de montante e jusante. Perfis de consumo. Sistemas 

com vários reservatórios interligados 
- 30/04 - - Feriado Nacional 

21 02/05 16:10 – 17:50 02 Aula de exercícios. Entrega dos loteamentos 

22 07/05 13:30 – 15:10  Rede de distribuição de água: análise hidráulica, pressões 
máximas e mínimas, diâmetro máximo e mínimo. 

23 14/05 13:30 – 15:10 02 Dimensionamento de redes ramificadas 
 

24 16/05 16:10 – 17:50 02 Equipamentos de pressurização de redes de água 
25 21/05 13:30 – 15:10 02 Dimensionamento de redes em malha 
26 23/05 16:10 – 17:50 02 Aula de exercícios 



Nº Data Horário H.A. Conteúdo 
27 28/05 13:30 – 15:10 02 Simulação hidráulica de rede de abastecimento com a utilização 

do EPANET 
28 30/05 16:10 – 17:50 02 Simulação hidráulica de rede de abastecimento com a utilização 

do EPANET 
29 04/06 13:30 – 15:10 - Simulação hidráulica de rede de abastecimento com a utilização 

do EPANET 
30 06/06 16:10 – 17:50  Ligações prediais. Materiais e execução 
31 11/06 13:30 – 15:10 02 Materiais e equipamentos utilizados em redes de abastecimento. 

Tubos conexões e válvulas. 
32 13/06 16:10 – 17:50 02 Quantitativo de materiais e serviços para execução de redes de 

abastecimento. Planilha orçamentária 
33 18/06 13:30 – 15:10  Aula de revisão para a prova P2 
34 20/06 16:10 – 17:50 02 Entrega e apresentação do trabalho (T1) 
35 25/06 13:30 – 15:10 2 Entrega e apresentação do trabalho (T1) 
36 27/06 16:10 – 17:50 02 Segunda prova P2 
- 02/07 16:10 – 17:50 02 Prova de Exame 

Somatório das horas-aula 72  
 
 
METODOLOGIA PROPOSTA:  
 
 
 
 
AVALIAÇÃO: 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aulas Expositivas e realização de exercícios 
 

O aluno será avaliado através de duas provas e um trabalho (Projeto completo de um SAA) que 
serão realizados ao longo do semestre letivo, com média final calculada da seguinte forma:  
 
MF = (P1+P2+T1)/3 
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