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PROGRAMA DE DISCIPLINA

1. Curso: Engenharia Civil. 2. Código: 305

3.Modalidade(s):                Bacharelado   X                               Licenciatura
                                            Profissional                                  Tecnólogo
4. Currículo(Ano/Semestre): 2008.2

5. Turno(s):                Diurno X Vespertino Noturno

6. Unidade Acadêmica: Campus Cariri

7. Departamento: -

8. Código PROGRAD: ECI032
9. Nome da Disciplina: Hidráulica Aplicada

10. Pré-Requisito(s): MECÂNICA DOS FLUIDOS - ECI023

11. Carga Horária/Número de créditos:
Duração em 
semanas

Carga Horária Semanal Carga Horária 
Total

16 Teóricas: 4 h Práticas: 64 h
Número de Créditos: 4.0 Semestre: V

12. Caráter de Oferta da Disciplina:
Obrigatória: X Optativa:

13. Regime da Disciplina:
Anual: Semestral: X

14. Justificativa:
Aplicar, nos diversos campos da Engenharia Civil, os conhecimentos adquiridos em 
Mecânica dos Fluidos. Aplicar os princípios que governam o equilíbrio e o movimento 
dos fluidos, com especial atenção aos líquidos. Adquirir o embasamento geral 
necessário a várias disciplinas, como é o caso de Saneamento, Hidrologia, Barragens, 
Águas Subterrâneas, Hidráulica de Canais, Bombas e Instalações Elevatórias, 
Instalações Hidráulicas e Sanitárias, entre outras.

15. Ementa:
Conceitos básicos. Escoamento permanente e uniforme em condutos forçados. Perda
de  carga  localizada.  Sistemas  hidráulicos  de  tubulações.  Sistemas  elevatórios  –
cavitação.  Redes  de  distribuição  de  água.  Escoamento  permanente  e  uniforme em
canais.  Projeto  e  construção  de  canais.  Escoamento  através  d  orifícios,  bocais  e
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vertedores.

16. Descrição do Conteúdo/Unidades Semana Carga
Horária

Informações  gerais  do  curso.  Conceitos  básicos:  Tipos  de
escoamento;  Equação  da  energia;  Linha  de  carga  e  linha
piezométrica;  Perda  de  Carga;  Velocidade  de  atrito;  Potencia
hidráulica de bombas e turbinas.

I 4h

Escoamento permanente uniforme em condutos forçados: Tensão
tangencial e distribuição de velocidade; coeficiente de perda de
carga;  experiências  de  atrito;  diagramas  e  expressões  para  a
determinação  do  fator  de  atrito;  problemas  gerais;  fórmulas
empíricas para escoamento turbulento. 

II - III 8h

Perdas de carga localizada: Expressão geral das perdas de cargas
localizadas;  Valores  do  coeficiente  K  para  algumas
singularidades; Análise de tubulações.

IV 4h

Sistemas  hidráulicos  de tubulações:  Relação entre  a  inclinação
piezométrica  e  a  inclinação  do  encanamento;  Perfil  do
encanamento  em relação  à  linha  de  carga  e  sua  influência  no
escoamento;  Distribuição  de  vazão  em  marcha;  Condutos  em
série e em paralelo; Tomada entre dois reservatórios; Problema
dos três reservatórios; Sifões.

V - VII 10h

Sistemas  elevatórios:  Potência  do  conjunto  elevatório;
Dimensionamento econômico da tubulação de recalque; Custo de
uma  canalização;  Bombas  –  tipos,  características  e  escolha;
Cavitação.

VII - IX 10h

Redes de distribuição de água: Tipos; Métodos de cálculo para o
dimensionamento de redes ramificadas e malhadas.

X - XII 10h

Escoamento  permanente  uniforme  em  canais:  Valores  de
velocidade e vazão; Fórmula de Manning; Determinação da altura
d’água;  Seção  mais  conveniente;  Distribuição  de  velocidades;
Escoamento  crítico;  Energia  específica;  Ressalto  hidráulico;
Projeto e construção de canais.

XII - XV 12h

Escoamento através de orifícios, bocais e vertedores: Definições;
Classificações; Dimensionamento.

XV - XVI 6h

17. Bibliografia Básica:
 PORTO, R. M. Hidráulica básica. São Carlos: Editora da EESC, 1998. 540 p.
 AZEVEDO NETTO, J. M.  Manual de hidráulica.  São Paulo: Edgard Blücher,
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18. Bibliografia Complementar:
 VENNARD, J. K.; STREET, R. L.  Elementos de mecânica dos fluidos. Rio de

Janeiro: Editora Guanabara, 1978.
 NEVES, E. T. Curso de hidráulica. Porto Alegre: Editora Globo, 1960.
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 BATISTA, M. B. et al. Hidráulica aplicada. Porto Alegre: ABRH, 2003. 620 p.
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Horizonte: Editora UFMG, 2003.
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ampliada. João Pessoa: Editora da UFPB, 2002. 192 p.
 MACINTYRE,  A.  J.  Bombas  e  instalações  de  bombeamento.  Rio  de  Janeiro:

LTC, 1997. 808 p.
 HENDERSON, F. M. Open channel flow. NewYork: Macmillan Pub. Co, 1966.
 DELMEÉ, G. J. Manual de medição de vazão. São Paulo: Edgard Blücher, 2003.

3.ed., 366 p.

19. Avaliação da Aprendizagem:
Serão realizadas:
(a) provas escritas (avaliações progressivas – AP’s);
(b) trabalhos práticos (T) a serem realizados em equipe de no máximo 04 estudantes,

sugerindo  a  utilização  de  planilha  eletrônica  e/ou  programas  específicos  para
cálculos hidráulicos;

(c) avaliações práticas em laboratório (AL), incluindo elaboração de relatórios;
(d) avaliações  de  participação  (PART),  correspondentes  a  solução  e  apresentação

escrita  e  oral  de  exercícios  propostos,  a  assiduidade  e  comprometimento  com a
disciplina.

A nota final será calculada como uma média ponderada, conferindo pesos (p i) a cada tipo
de avaliação. Ou seja:

     1 2 3 4NOTA FINAL = p  + p p pAP T AL PART

Os estudantes que obtiverem nota final igual ou superior a 7,0 (sete) estarão aprovados
por média. Aqueles com nota final inferior a 4,0 (quatro) estarão reprovados.
Os que obtiverem nota final igual ou superior a 4,0 (quatro) e inferior a 7,0 (sete) serão
submetidos a uma avaliação final (AF) escrita, abrangendo todo o conteúdo visto no ano.
A média final será calculada como a média aritmética entre a nota desta avaliação final e
a nota final do ano. Será considerado aprovado o estudante que obtiver média final igual
ou superior a 5,0 (cinco), com nota da avaliação final não inferior a 4,0 (quatro).
A presença dos estudantes em sala de aula será verificada no início de cada aula. Será
reprovado por freqüência o estudante que estiver presente a menos de 75% (setenta e
cinco por cento) da carga horária da disciplina.             

20. Observações:



21. Aprovação do Colegiado da Coordenação do Curso:
Nº da ata da Reunião: _______/_______ Data de Aprovação: _____/_____/_____

                           ____________________________________________
Coordenador(a) de curso
(Assinatura e Carimbo)

22. Aprovação do Colegiado Departamental:
Nº da ata da Reunião: _______/_______ Data de Aprovação: _____/_____/_____

____________________________________________
Chefe(a) do Departamento

(Assinatura e Carimbo)

23. Aprovação do Conselho de Centro/Faculdade/Instituto/Campus:
Nº da ata da Reunião: _______/_______ Data de Aprovação: _____/_____/_____

____________________________________________
Diretor(a)

(Assinatura e Carimbo)

24. Aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Ensino:
Nº da ata da Reunião: _______/_______ Data de Aprovação: _____/_____/_____

______________________________________________
Presidente(a) do Conselho

(Assinatura e Carimbo)


