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1. Identificação do Curso 

O curso proposto no presente projeto pedagógico é de graduação em Engenharia 

Ambiental e Sanitária, grau bacharel na modalidade de ensino presencial e título 

acadêmico em Engenheiro Ambiental e Sanitarista. 

As disciplinas do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária serão ministradas e 

oferecidas por semestre e contabilizadas por crédito e carga horária, perfazendo um 

período total de 10 semestres, correspondentes a 5 anos, considerando as disciplinas do 

BICT conforme esquema apresentado na Figura 1.  

  
Figura 1 – Organograma da oferta de disciplinas para o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 

Fonte: PPCBICT, 2013. 

As disciplinas do núcleo comum, correspondente aos 4 primeiros semestres, 

compõem disciplinas da primeira etapa do Núcleo Tecnológico que serão ofertadas 

conforme estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado Interdisciplinar 

em Ciência e Tecnologia (PPCBICT) que no item 6.1.1. determina que as disciplinas do 

Núcleo Comum: 

Agrupam 28 disciplinas, com 1.530 horas e o desenvolvimento 

do Trabalho de Contextualização e Integração Curricular I, com 

30 horas, totalizando 1560 horas.  

A construção do núcleo comum considera dois aspectos 

fundamentais: 

- Garantir uma formação geral que conduza ao perfil do egresso 

desejado para o curso, possibilitando o prosseguimento dos 

estudos de graduação ou pós-graduação. 

- O curso será a base formativa para um modelo de cursos de 

Engenharia em 2 (dois) ciclos, aproximando os conteúdos do 

núcleo comum aos conteúdos determinados nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em 

Engenharia, sem, no entanto, comprometer a sua estrutura, 
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estabelecida nos Referenciais Orientadores para Bacharelados 

Interdisciplinares. (Parecer CNE/CES nº  266/2011, aprovado 

em 5 de julho de 2011). 

O presente projeto pedagógico contemplará as disciplinas do núcleo tecnológico 

e específicas para a Engenharia Ambiental e Sanitária, correspondente aos períodos do 5º 

ao 10º semestre. As disciplinas denominadas como disciplinas do núcleo comum foram 

contempladas do PPCBICT. Nesse período de formação, as disciplinas do 5º e 6º 

semestres, comporão o segundo ciclo de formação do Bacharel em Ciência e Tecnologia, 

conforme previsto no PPCBICT, dos alunos que pretendem realizar a graduação em 

Engenharia Ambiental e Sanitária. E as disciplinas do 7º ao 10º semestres comporão o 

ciclo complementar para formação do Engenheiro Ambiental e Sanitarista. 

Para o aluno ingressar no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária pela UFMA, 

terá que se formar em Bacharel em Ciência e Tecnologia, conforme determinado no 

PPCBICT, com a aprovação curricular em disciplinas do núcleo tecnológico, do 5º e 6º 

semestres específicas da Engenharia Ambiental e Sanitária aprovadas no presente projeto 

pedagógico. 

O curso de graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária será sediado no 

Campus do Bacanga da UFMA e oferecerá uma turma por semestre, com 30 vagas. 

Considerando a soma dos componentes curriculares ministrados no núcleo comum e 

tecnológico (do BICT e Específicas da Eng.), terá carga horária mínima de 3.930 horas, 

totalizando 232 créditos, com período de formação médio em 5 anos (10 semestres) e 

período de formação máximo de 7,5 anos (15 semestres). 

Quadro 1 – Informações gerais sobre o Curso de Graduação em Engenharia Ambiental e 

Sanitária. 
Curso Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária 

Grau Bacharelado  

Título Acadêmico Oferecido Engenheiro Ambiental e Sanitarista 

Modalidade de Ensino Presencial 

Regime de Matricula Semestral/por créditos 

Tempo de duração Médio: 5 anos  

             10 semestres 

Máximo: 7,5 anos 

                15 semestres 

Carga Horária Mínima 3.930 horas 

Créditos Mínimos 232 

Número de vagas oferecidas 30 

Número de turmas anuais 02 

Turno de fornecimento Integral (matutino e vespertino) 

Local de Funcionamento Cidade Universitária (Campus Bacanga) 

Forma de Ingresso Concluintes do Curso Bacharelado 

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia da 

UFMA que optarem pelas disciplinas do Núcleo 

Tecnológico do curso de Engenharia Ambiental 

e Sanitária e/ou atenderem a edital específico. 
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2. Justificativa 

A crescente pressão antrópica sobre os ecossistemas naturais, com reflexo na 

degradação da qualidade de vida nas grandes cidades e o aumento de riscos de desastres 

ambientais, tem sido uma preocupação cada vez maior entre cidadãos comprometidos 

com as gerações futuras, declarados ambientalistas, pertencente à comunidade cientifica 

e por grande parte dos governos e instituições não governamentais, e pelas empresas que 

têm que atender a legislação ambiental e a condicionantes ambientais ou desejam 

implementar estratégias de gestão ambiental para diminuir custos com insumos 

produtivos e tornar seu produto mais atrativo e menos restringidos pelo mercado devido 

as barreiras verdes. 

Nesse âmbito, diversas ações e estratégias passaram a ser discutidas e internalizadas 

nas políticas públicas em todo mundo. No Brasil essas ações e estratégias foram 

implementadas como política de Estado, em grande parte por meio de dispositivos legais, 

os mais importantes: 

▪ a Constituição Federal (CF) em especial a seção II e capitulo VI que tratam 

respectivamente da saúde e do meio ambiente.  

▪ a Lei no Lei nº 12.651/2012 que institui o novo Código Florestal,  

▪ a Lei n0 6.938/81 que dispõe sobre a política Nacional do Meio Ambiente,  

▪ a Lei no 9.433/97 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e entre 

outras coisas cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos hídricos,  

▪ a Lei n0 9.605/98 que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências,  

▪ a Lei nº  9.984/2000 que dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas 

(ANA), entidade federal de implementação da política Nacional de Recursos 

hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de gerenciamento de Recursos 

hídricos, e dá outras providências,  

▪ a Lei n0 11.445/2007 que Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico, 

▪ a Lei n012.305/2010 que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dentre 

outras. 

 

Esses dispositivos legais dificilmente serão atendidos e cumpridos sem a atuação do 

profissional de Engenharia Ambiental e Sanitária. 

 

O profissional de Engenharia Ambiental e Sanitária colabora com o desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental, no acesso a serviços essenciais e de infraestrutura urbana 

melhorando a qualidade de vida da população, principalmente a mais carentes de 

recursos, promovendo saúde pública e garantindo direitos sociais essenciais previstos na 

Constituição Federal. 

Segundo o Art. 6º da Constituição Federal “são direitos sociais a educação, a saúde, 

a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

Esses direitos dificilmente serão atendidos sem a garantia de um meio ambiente salubre 

dotados de soluções sanitárias adequadas para o abastecimento de água, manejo dos 

resíduos sólidos e águas pluviais, e esgotamento sanitário e sem a garantia dos recursos 
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naturais disponíveis e da natureza protegida, modernização das relações de trabalho e 

adoção de medidas de prevenção da poluição e controle de riscos ambientais das 

empresas. 

 

O artigo 196 a Constituição do Brasil determina que “a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. O artigo 200 determina que ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) compete, além de outras atribuições:  

 

controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias 

de interesse para a saúde e participar da produção de 

medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados 

e outros insumos; executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; 

ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 

participar da formulação da política e da execução das ações 

de saneamento básico; incrementar em sua área de atuação 

o desenvolvimento científico e tecnológico; fiscalizar e 

inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 

nutricional, bem como bebidas e águas para consumo 

humano; participar do controle e fiscalização da produção, 

transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 

psicoativos, tóxicos e radioativos; colaborar na proteção do 

meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. (CF, 1988, 

grifo nosso).  

 

Os direitos constitucionais grifados em negrito são exemplos de ações do SUS que 

o profissional de Engenharia Ambiental tem competência para colaborar.  

 

O art. 225. da Constituição Federal determina que: “Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.  

 

Os parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 225 respectivamente determinam que para 

assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público, entre outras coisas, 

exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se 

dará publicidade; controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente; que aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 

competente, na forma da lei; e que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.  
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A CF e as legislações determinam ações objetivas para atender direitos sociais 

difusos o qual o profissional de Engenharia Ambiental e Sanitária tem sua formação 

voltada para colaborar com o cumprimento e obediência, atuando tanto no poder público, 

na função de fazer cumprir a legislação, ou atuando na iniciativa privada fazendo com 

que o empreendedor tenha condições técnicas de atender as ações previstas nos 

dispositivos legais em vigor, e tenha capacidade técnica para implantar ações gerenciais 

e soluções tecnológicas capazes de diminuir as pressões e efeitos deletérios ao meio 

ambiente que estão relacionados às atividades econômicas. 

 

A abertura do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária no Estado do Maranhão 

colaborará na formação de profissionais com perfil atual e necessário a sociedade 

moderna, além de viabilizar uma equipe de professores especialistas capazes de 

desenvolver projetos de pesquisa e extensão que identifiquem oportunidades de colaborar 

com o desenvolvimento do Maranhão. Este Estado ainda é muito carente no 

desenvolvimento dos serviços essenciais de saneamento e na gestão dos seus recursos 

naturais conforme mostram os dados de pesquisa apresentados a seguir.  

 

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) apresenta o retrato dos 

serviços de saneamento no Brasil no ano de 2008, indicando que o Nordeste, e em especial 

o Estado do Maranhão, aparece como um dos territórios com maiores contingentes de 

pessoas em residências sem esgotamento sanitário. Apenas cerca de 7,6% dos domicílios 

são reconhecidos como economias esgotadas, ou seja, residências que são atendidos por 

serviços de coleta de esgoto em todo estado do Maranhão (IBGE, 2010) 

 

Dados do IBGE (2010) mostram que o Estado do Maranhão ocupava o sétimo 

lugar em pior cobertura dos serviços de esgoto e o segundo pior lugar na região Nordeste. 

Apenas 1,4% dos municípios maranhenses afirmaram tratar parte dos esgotos que 

coletam, conferindo assim a menor proporção registrada no País. 

 

O Maranhão ainda configura-se como o estado nordestino com a segunda maior 

proporção de municípios sem água tratada e com lixões.  Os dados da PNSB mostram 

que em 2008 o Maranhão tinha 21,8% dos municípios com fornecimento de água a seus 

contribuintes sem nenhum tratamento, perdendo apenas para o Estado do Piauí com a 

proporção de 24,3% dos seus municípios com a mesma situação. O Estado do Maranhão 

apresenta um quadro preocupante quanto a sistemas de abastecimento e os dados apontam 

para a necessidade de ampliação de 87% deles (ANA, 2013). Quanto aos resíduos sólidos, 

96,3% dos municípios maranhenses afirmaram descarta-los em lixões (IBGE, 2010).  

 

Os dados do Censo Demográfico de 2010 também mostram uma situação pouco 

positiva do Maranhão com relação aos serviços de saneamento. É o segundo pior estado 

do Brasil em número de domicílios sem banheiro ou sanitário (13,79%), com a sétima 
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menor proporção de domicílios com cobertura de água (68,62%) e a pior proporção de 

domicílios assistidas com serviço público de coleta de lixo (SIDRA, 2012). 

O retrato da capital do Maranhão também é preocupante. Embora em acelerada 

expansão imobiliária, São Luís e municípios do entorno têm passado por sérias restrições 

no abastecimento de água ocorrendo suspensão continuada dos serviços. Moradores e 

empresas recorrem ao abastecimento por carros pipas ou a exploração de água subterrânea 

sem haver um controle ambiental e sanitário efetivo desta prática, que pode significar 

grande risco epidemiológico e sério impacto ambiental ao solo e a qualidade da água 

subterrânea. A falta de esgotamento sanitário tem trazido sérias consequências negativas 

a São Luís, diversos trechos de praias não são recomendadas para banho devido a elevada 

concentração de coliformes, indicador de contaminação fecal, sendo assim um risco para 

a saúde de banhistas. A capital com grande contingente populacional ainda não dispõem 

de Aterro Sanitário adequado para o descarte dos seus resíduos sólidos urbanos. 

 

A Federação das Indústrias do Estado do Maranhão em documento publicado em 

2009, intitulado “Plano Estratégico de Desenvolvimento Industrial do Maranhão”, aponta 

a carência de serviços urbanos de saneamento como um dos 15 fatores internos que 

estrangulam o desenvolvimento industrial do Estado. Outro fator que se deve destacar é 

a política e gestão pública ineficazes, pois isso se reflete nos dados apresentados pela 

Agência Nacional das Águas - ANA (2013) quanto a Gestão dos Recursos Hídricos do 

Maranhão.  

 

Quanto a gestão dos recursos naturais, considerando apenas o ano de 2012, o 

Estado do Maranhão contou com 69 municípios em situação de emergência decretada 

devido à seca ou estiagem. A ANA em recente relatório publicado no ano de 2013, coloca 

o Maranhão entre os nove estados brasileiros sem Planos Estaduais de Recursos Hídricos 

e sem Planos de Bacia Hidrográfica para rios de domínio do Estado, documento 

estratégico para o desenvolvimento de políticas públicas que visam dar o adequado 

gerenciamento dos recursos hídricos visando o seu controle, diminuição de conflitos e 

incompatibilidade de usos, proteção, uso racional, ações que visem a preservação e 

aumento da disponibilidade de água em quantidade e qualidade para os seus usuários, 

diminuindo a insegurança de abastecimento. Além da ausência dos Planos, necessita 

estruturar seu Sistema Estadual de Gestão dos Recursos Hídricos, pois, segundo o 

relatório, não instituíram comitês de bacia hidrográfica, não foram definidas áreas 

especiais de gestão dos recursos hídricos e também não implementaram instrumentos de 

cobrança pelo uso da água conforme preconizado pela Política Nacional de Recursos 

Hídricos estabelecida desde 1997 instituída pela Lei n. 9.433 (ANA, 2013). 

 

A sociedade e as empresas precisam avançar em seus instrumentos de gestão e 

aperfeiçoar as políticas públicas com vistas ao desenvolvimento ecologicamente 

adequado com ações de controle e incentivo voltados para a preservação ambiental. O 

Estado do Maranhão, o Nordeste, o Brasil e o mundo carecem de profissionais com 

formação no campo da engenharia que atuem no campo do meio ambiente e do 
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saneamento e a Universidade Federal do Maranhão pretende dar essa importante 

contribuição. 

O curso de graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária tem grande 

abrangência e importância social, econômica e ambiental para o Estado no Maranhão 

avançar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

No Maranhão observa-se um quadro de grande exclusão social e deficiência da 

oferta de serviços públicos básicos e crescentes atividades econômicas. Tais condições é 

uma grande oportunidade para fazer os alunos do curso de Engenharia Ambiental e 

Sanitária participarem de atividades de pesquisa e extensão que colaborem para a 

inovação tecnológica para as soluções sanitárias domiciliares e para aumentar eficiência 

produtiva e responsabilidade socioambiental das indústrias e dos prestadores de serviços.  

 

Conforme estudo realizado em 2008 por Mesquita, nos últimos anos, foi 

observado uma expansão da indústria da construção civil, e de outros setores da 

transformação ligadas a minério de ferro, manganês, alumínio, carvão mineral, madeira, 

higiene, limpeza, frigorífico, laticínios e complexos de grãos, porém de forma muito 

localizada em 5 municípios: São Luís, Açailândia, Imperatriz, Balsa e Caxias. O que 

aponta para a necessidade de repensar o desenvolvimento dessas cidades em termos de 

serviços e infraestrutura urbana como também de avaliar os impactos desses 

empreendimentos os tornando mais sustentáveis. São oportunidades para realizar planos 

estratégicos para implantação de sistemas de gestão ambiental e investigações no sentido 

de viabilizar programas de produção mais limpa aos setores produtivos e de serviços, 

soluções tecnológicas para tratar os efluentes e resíduos e demais ações que visem 

minimizar, mitigar, ou compensar danos ambientais oriundos dessas atividades 

econômicas.  

 

A gestão dos recursos naturais explorados pelas atividades econômicas e sociais 

também merecem ser analisadas. A sociedade tem que aprofundar os dispositivos legais 

e instrumentos de gestão e controle para que o uso dos recursos hídricos e exploração 

vegetal, mineral e ocupação do solo se dê de forma mais adequada possível, garantindo a 

preservação dos ecossistemas, uma exploração responsável e com menor impacto 

ambiental possível para que ao longo dos anos sejam asseguradas condições ambientais 

geradoras de qualidade de vida.  

 

O curso de Engenharia Ambiental e Sanitária objetiva ofertar aos alunos de 

graduação um currículo voltado para demandas atuais da sociedade (políticas públicas, 

infraestruturas de saneamento, planos estratégicos de saneamento e meio ambiente) e da 

iniciativa privada principalmente na perspectiva de melhorar a relação das empresas com 

o meio ambiente e com o desenvolvimento social, no cumprimento de normas e 

condicionantes ambientais e na redução de conflitos ambientais.  
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O currículo visa preparar os alunos para dimensionar projetos de sistemas, 

serviços e soluções sanitárias e ambientais adequados as necessidades da comunidade, 

contribuindo com a salubridade do meio ambiente e proteção dos ecossistemas. Objetiva 

tornar o aluno apto a avaliar os impactos ambientais significativos e apontar soluções para 

diminuir seus efeitos ou tornar os empreendimentos ecologicamente corretos, atuar na 

gestão e organização dos serviços de saneamento ambiental, execução de obras, apontar 

soluções para o uso sustentável dos recursos hídricos, gerenciamento e tratamento de 

resíduos e efluentes, e na implantação de ações para eficiência produtiva e diminuição 

das pressões sobre os recursos naturais e minimização da geração de resíduos.  

 

Tais competências exigem que os alunos se aproximem das comunidades, 

analisem seu modo de vida, suas condições sociais, fatores epidemiológicos, 

possibilidades de uso de recursos materiais locais a serem incorporados nas técnicas, 

fatores do ambiente físico limitante a implantação de técnicas sanitárias visando obter 

tecnologia mais adequada possível a realidade socioeconômica da comunidade e mais 

apropriadas ao meio ambiente. O aluno deve compreender as dificuldades das 

comunidades para propor medidas sanitárias mais efetivas. 

 

Também devem se aproximar dos setores produtivos e de serviços realizando 

análise do ciclo de vida dos produtos e serviços, verificando em que etapas do processo 

produtivo ou serviço ocorrem os impactos mais significativos na perspectiva de gerar 

oportunidades para reduzir ou mitigar os impactos ambientais. 

 

O curso preconiza formar os alunos com três habilidades específicas relativas aos 

campos de analistas, projetistas e gestores, abrindo perspectivas de desenvolver 

atividades de pesquisa e extensão nesses campos de atuação. 

 

O campo de análise preconiza dotar o aluno de habilidades que o permita avaliar 

a qualidade ambiental (solo, atmosfera e corpos hídricos) frente às diversas pressões 

exercidas por atividades antrópicas, apontando soluções técnicas para realizar o 

monitoramento e para medidas que objetivem o abatimento, remedição ou proteção da 

qualidade ambiental, bem como, avaliar os riscos potenciais ao meio ambiente de 

empreendimentos com potencial poluidor, identificando medidas que possam evitar, 

atenuar ou compensar os danos ambientais decorrentes diretamente das atividades em 

estudo ou da sinergia entre elas.  

 

O campo de projetos preconizar habilitar os alunos a realizarem o 

dimensionamento de instalações prediais, infraestrutura sanitária urbana e 

unidomiciliares, técnicas de potabilização da água e tratamento de efluentes domiciliares 

e industriais bem como dimensionar recursos humanos e equipamentos necessários a 

prestação de serviços públicos relacionados a saneamento e a gerenciamento de resíduos 

sólidos públicos e de estabelecimentos enquadrados com geradores especiais. 
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O campo da gestão preconiza habilitar os alunos gerenciarem instrumentos de 

gestão, em especial os planos estratégicos de gestão que envolvem o levantamento e 

análise de dados para gerar diagnósticos capaz de identificar problemas e apontar 

prioridades e soluções a serem implantadas, adotados pelas políticas ambientais, de 

recursos hídricos, de saneamento básico e saúde pública e por sistemas de gestão 

ambiental de empresas privadas em especial de setores industriais. 

Dentro das esferas de formação do aluno se abre a perspectiva de construir 

parcerias com a iniciativa pública e privada, comunidades e organizações não 

governamentais, diversas instituições de fomento à pesquisa para que sejam 

desenvolvidas significativos projetos de pesquisa e extensão que envolvam desde o 

desenvolvimento de patentes tecnológicas, melhoramento de equipamentos e 

infraestruturas, como também, aspectos de gestão e gerenciamento, observando 

dispositivos normativos e instrumentos de gestão, bem como, as formas de prestação de 

serviços, seus resultados e impactos na sociedade.  
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3. Fundamentação Teórico-Filosófica e Pedagógica do Curso 

A concepção da proposta do curso foi fundamentada a partir da:  

▪ análise de competências dos profissionais de Engenharia Ambiental e Sanitária 

previstas nas Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – 

CONFEA;  

▪ análise da realidade social, econômica e de infraestrutura do estado do Maranhão;  

▪ análise curricular dos cursos de engenharias com modalidades ambiental e 

sanitária conceituados com nota 5 pela ENADE;  

▪ e análise de relatórios produtos da avaliação de banca externa formado por 

professores de instituições de ensino superior que atuam na área. 

A estrutura curricular foi concebida a partir da definição das competências 

consideradas essenciais para os profissionais de engenharia ambiental e sanitária. Para 

cada competência foi concebida um conjunto de disciplinas denominadas 

profissionalizantes. As disciplinas denominadas profissionalizantes foram classificadas 

em três áreas: i) formadoras de competências na análise técnica, ii) formadoras de 

competências no desenvolvimento de projetos e iii) formadoras de competências na 

realização da gestão. As disciplinas profissionalizantes por área de atuação podem ser 

observadas no Quadro 2. 

Quadro 2 - Disciplinas formadoras de competências “profissionalizantes” por área de 

atuação. 
Área de 

atuação 

profissional 

Disciplinas profissionalizantes 

Análise 

Técnica 

Saúde Ambiental 

Poluição Atmosférica – avaliação, monitoramento e técnicas de abatimento 

Poluição do Solo – avaliação, monitoramento e remediação 

Corpos Hídricos – avaliação, monitoramento e controle da poluição 

Avaliação de Impacto Ambiental 

Oficina em Análise Ambiental 

Projetos 

Tecnologia de Potabilização da Água 

Tecnologia de Tratamento de Efluentes Sanitários e Industriais 

Sistemas Urbanos de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento 

Sanitário 

Manejo e Drenagem de Águas Pluviais 

Instalações Prediais 
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Resíduos Sólidos – Limpeza Pública, Manejo e Técnicas de Tratamento 

Soluções Sanitárias Unidomiciliares Apropriadas 

Estrutura do Concreto Armado 

Oficina de Projeto de Engenharia Ambiental 

Gestão 

Gestão Ambiental 

Gestão dos Corpos Hídricos 

Organização dos Serviços de Saneamento 

Serviços de Saneamento – Obras, Manutenção e Operação 

Oficina em Gestão 

 

A área de atuação “Análise Técnica” pressupõe um conjunto de disciplinas que 

forneceram habilidades para que o profissional possa dar parecer sobre as condições 

ambientais e da saúde pública, analisando riscos, a necessidade de fazer interferências no 

ambiente, bem como da capacidade de uso e apropriação dos recursos ambientais e quanto 

a soluções para atenuar, remediar ou compensar impactos ambientais de 

empreendimentos. 

A área de atuação “Projetos” pressupõe um conjunto de disciplinas que 

forneceram habilidades aos profissionais elaborarem projetos que orientam dimensões 

físicas de tecnologias, estruturais e de serviços a serem prestados no campo do 

saneamento ambiental. 

A área de atuação nomeada “Gestão” pressupõe um conjunto de disciplinas que 

dotam o profissional da capacidade de avaliar políticas públicas, elaborar planos 

estratégicos, a partir do diagnóstico, da concepção e avaliação de indicadores, bem como 

para administrar obras e serviços. 
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4. Bases Legais 

Para concepção da presente proposta foram estudadas e analisadas as seguintes 

normas e legislações: 

Normas da Universidade Federal do Maranhão 

▪ Resolução nº 17/98 do Conselho Universitário que aprova o Estatuto da 

Universidade Federal do Maranhão; 

▪ Resolução nº  28/99 do Conselho Universitário que aprova o Regimento Geral da 

Universidade Federal do Maranhão; 

▪ Resolução nº 1.175/14 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão que a aprova 

as Normas Regulamentadoras dos Cursos de Graduação da Universidade Federal 

do Maranhão (UFMA) e; 

▪ Resolução nº 161/2000 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão que dá nova 

redação aos artigos 28 e 29 e seus parágrafos das Normas Regulamentadoras do 

Sistema de Registro e Controle Acadêmico dos Cursos de Graduação. 

▪ RESOLUÇÃO N° 684 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, de 07 de 

maio de 2009 que regulamenta as atividades de estágio obrigatório e não-

obrigatório desenvolvidas como parte do currículo dos cursos de graduação, e sua 

realização junto às instituições concedentes. 

Normas gerais: 

▪ Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional; 

▪ Resolução nº 3, de 14 de outubro de 2010 (*), regulamenta o art. 52 da lei nº  

209.394, de 20 de dezembro de 1996, e dispõe sobre normas e procedimentos para 

credenciamento e recredenciamento de universidades do sistema federal de 

ensino; 

▪ Portaria MEC nº  40, de 12 de dezembro de 2007, reeditada em 29 de dezembro 

de 2011. Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e 

gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação, avaliação e 

supervisão da educação superior no sistema federal de educação, e o Cadastro e-

MEC de Instituições e Cursos Superiores e consolida disposições sobre 

indicadores de qualidade, banco de avaliadores (Basis) e o Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE) e outras disposições;  

▪ Portaria nº 1081 de 29 de agosto de 2008. Aprova, em extrato, o Instrumento de 

Avaliação de Cursos de Graduação do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES e; 

▪ Portaria nº 147, de 2 de fevereiro de 2007. Dispõe sobre a complementação da 

instrução dos pedidos de autorização de cursos de graduação em Direito e 

Medicina, para os fins do disposto no art. 31, § 1º do Decreto nº 5.773, de 9 de 

maio de 2006. 
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Normas para cursos de tecnologia e áreas de engenharia e tecnologia: 

▪ Portaria MEC nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, que autoriza a inclusão de 

disciplinas não presenciais em cursos superiores reconhecidos; 

▪ Parecer CNE/CES nº 067, de 11 de março de 2003, que aprova o Referencial para 

as DCN dos Cursos de Graduação; 

▪ Resolução CNE/CES nº 2, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre a carga 

horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos 

de graduação, bacharelados, na modalidade presencial;  

▪ Parecer CES/CNE nº 8/2007 de 31 de janeiro de 2007, que dispõe sobre a carga 

horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos 

de graduação, bacharelados, na modalidade presencial; 

▪ Resolução nº 3, de 2 de julho de 2007, que dispõe sobre procedimentos a serem 

adotados quanto ao conceito de hora-aula, e dá outras providências; 

▪ Parecer CES/CNE nº 261/2006, 9 de novembro de 2006, que dispõe sobre os 

procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula, e dá outras 

providências; 

▪ Parecer CES/CNE nº 1.362/2001, de 12 de dezembro de 2001, que dispõe sobre 

as DCN dos Cursos de Engenharia;  

▪ Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, que institui as DCN do Curso 

de Graduação em Engenharia; 

▪ Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004, regulamenta as Leis n 10.048, de 8 

de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, 

e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência 

ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências;  

▪ Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) 

▪ Resolução CONFEA nº 218, de 29/06/1973, que discrimina atividades das 

diferentes modalidades profissionais da Engenharia, em seu art. 18 discrimina a 

competência do Engenheiro Sanitarista; 

▪ Resolução CONFEA nº 310, de 23/07/1986, que discrimina detalhadamente as 

atividades do Engenheiro Sanitarista, onde no Art. 1º fornece a competência do 

Engenheiro Sanitarista no desempenho das suas atividades; 

▪ Resolução CONFEA nº 447, de 22/09/2000, que Dispõe sobre o registro 

profissional do engenheiro ambiental e discrimina suas atividades profissionais;  

▪ Resolução CONFEA nº 1010, de 22/08/2005, que Dispõe sobre a regulamentação 

da atribuição de títulos profissionais, atividades, competências e caracterização 

do âmbito de atuação dos profissionais inseridos no Sistema Confea/Crea, para 

efeito de fiscalização do exercício profissional e; 

Resolução CONFEA nº 473/02, atualizada em 29/11/2006, que Institui Tabela de 

Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea e dá outras providências. 
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5. Perfil do Egresso 

Profissional apto a dialogar com diversas áreas técnicas e comunidades, a desenvolver 

atividades em grupo, de forma proativa, holística e multidisciplinar, com 

responsabilidade socioambiental, preocupados com a qualidade do seu trabalho e dos 

impactos oriundos dela no meio ambiente e na sociedade.  

Engenheiro Ambiental e Sanitarista apto a atuar no poder público e na iniciativa 

privada, com competências voltadas para o dimensionamento, implantação e operação 

das quatro componentes do saneamento (abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

manejo das águas pluviais e dos resíduos sólidos domiciliares e especiais); e no 

desenvolvimento de atividades de avaliação da qualidade do meio ambiente e perícia, 

controle e fiscalização de atividades potencialmente poluidoras do solo, das águas 

interiores e do ar; e na gestão de atividades e de políticas de saneamento, recursos hídricos 

e meio ambiente.  
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6. Regime Acadêmico 

Na UFMA, o Regime acadêmico é determinado pela Resolução CONSEPE nº 

1.175/14 que aprova as Normas Regulamentadoras do Sistema de Registro e Controle 

Acadêmico dos Cursos de Graduação da Universidade Federal do Maranhão. 
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7. Organização Pedagógica 

Para a Gestão do curso  

 

A gestão do curso se baseará em três pressupostos, os quais: 

 

▪ o aluno deve ser o protagonista do seu processo de aprendizado; 

▪ o professor é um orientador, responsável por encontrar e instrumentalizar o 

melhor caminho para que o aluno obtenha êxito no alcance do conhecimento e 

habilidades necessárias a sua formação; 

▪ a gestão do curso deve provir de um processo participativo e incluir todos os atores 

envolvidos no seu aprimoramento (professores, alunos e ex-alunos, o corpo 

técnico administrativo). 

 

Diante dos pressupostos é desejado para o curso a formação de um corpo docente e 

técnico que estimule os alunos a desenvolverem atividades que exijam a aplicação do 

conhecimento teórico em atividades práticas. Tal estímulo deve ocorrer no processo de 

avaliação do aluno nas disciplinas com conteúdos aplicados, nas oficinas 

interdisciplinares e por meio da disponibilização de atividades complementares, as quais 

os alunos tenham a liberdade de escolher participar. 

 

Além das disciplinas obrigatórias tradicionais, também foram previstas atividades 

complementares a serem realizadas pelos alunos a partir do 5º semestre que serão 

computadas no currículo pedagógico.  

 

Também é previsto que o plano de trabalho apresentado pelo professor à coordenação 

do curso competente deverá conter pelo menos um projeto de pesquisa ou de extensão, 

com previsão de números de vagas disponibilizadas aos alunos, para os mesmos 

participarem de atividades complementares. Dessa forma, garantir-se-á maior 

compromisso do corpo docente com a realização de atividades práticas. 

 

Também deve-se discutir em reuniões do colegiado, e nos seminários de avaliação do 

curso a estruturação de ferramentas e a análise de fatores intervenientes para a 

internalização de atividades práticas nos processos de avaliação dos alunos nos planos de 

aula das disciplinas ministradas pelo curso.  

 

A internalização de atividades práticas nas disciplinas e a participação dos alunos em 

atividades de pesquisa e extensão serão indicadores de desempenho do curso quanto à 

promoção de condições para que o aluno seja o principal protagonista da sua formação 

profissional. 

 

No item Sistema de Avaliação do presente Projeto Pedagógico serão apresentados 

itens complementares a Organização Pedagógica, tais quais tratam do sistema de 

avaliação do aluno, sistema de controle do desenvolvimento acadêmico do aluno e 

sistema de avaliação do curso, ou seja, Organização Pedagógica para o avaliar o aluno, o 

seu desenvolvimento e o desenvolvimento do projeto pedagógico do curso. 
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8. Infraestrutura Necessária para o Funcionamento do Curso 

 

Para o exercício profissional dos docentes e técnicos administrativos 

Para ministrar aulas das disciplinas de formação profissional e formação 

profissional específica estima-se a necessidade de 6 salas de aula, cada uma com uma 

mesa e cadeira para professor, 40 carteiras, 1 retroprojetor, 1 computador e 1 quadro para 

pincel. Cada sala corresponde a uma turma de cada semestre. 

Para ministrar as oficinas estima-se a necessidade de 3 salas de aula, cada uma 

com uma mesa e cadeira para professor, 30 carteiras, 1 retroprojetor, 15 computadores e 

1 quadro para pincel.  

Para o desenvolvimento das atividades de coordenação estima-se a necessidade 

de uma sala com telefone, armários, computador, impressora, duas mesas e cinco cadeiras 

de escritório. Uma sala de reunião com mesa que comporte 14 cadeiras e um retroprojetor. 

Para o exercício profissional dos professores estima-se a necessidade de 12 

gabinetes, cada um com mesa, três cadeiras de escritório, computador, armário e telefone. 

 

Para funcionamento de aulas práticas e laboratoriais 

Para a realização de aulas experimentais das disciplinas ofertadas ao curso, 

necessitará de 7 laboratórios: 

I. Laboratório de qualidade e tratabilidade da água – para análise microbiológica da 

água e destina-se ao desenvolvimento das atividades práticas e laboratoriais das 

disciplinas de Microbiologia Ambiental, Análise da Qualidade da Água e 

Operações Unitárias Físico-químicas e Biológicas; 

II. Laboratório de análise físico-química da água – para análise físico-química da 

água e destina-se ao desenvolvimento das atividades práticas e laboratoriais das 

disciplinas de Análise da Qualidade da Água e Operações Unitárias Físico-

químicas e Biológicas; 

III. Laboratório de Geotécnia – composto com mostruários de rochas e minerais e 

com equipamentos para realização de ensaios de propriedades de solo, destina-se 

a atender as aulas práticas de Geologia e Mecânica dos Solos;  

IV. Laboratório de Materiais de construção – para realização de ensaios de resistência 

dos materiais e análise de materiais e ferramentas utilizadas na construção civil – 

utilizados nas aulas práticas das disciplinas de Resistência dos Materiais, 

Materiais de Construção Civil e Instalações Prediais; 

V. Laboratório de Hidráulica – análise do comportamento hidráulico – para 

disciplinas de hidráulica e hidrologia; 

VI. Laboratório de Topografia – equipamento de campo para aulas práticas de 

topografia e;   
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VII. Laboratório de Informática – para atender a disciplinas de projetos, de análise e 

aos alunos do curso que necessitam realizar trabalhos e pesquisas na internet.  

Para os discentes 

Para o desenvolvimento de atividades acadêmicas desenvolvidas pelos alunos: 

- funcionamento do Diretório Acadêmico - 1 sala, com armário de escritório, com mesa 

de reunião com 10 cadeiras, uma mesa e cadeira de escritório com computador e 

impressora; 

- funcionamento da Empresa Júnior - 1 sala, com armário de escritório, com mesa de 

reunião com 10 cadeiras, uma mesa e cadeira de escritório com computador e impressora. 

 

Para administrar acervo técnico - Biblioteca 

O acervo bibliográfico será disponibilizado aos alunos na Biblioteca Central 

localizado no Campus do Bacanga e por meio da biblioteca digital. A Biblioteca Central 

contém profissionais especializados para atender ao aluno, é dotado de sistema de 

informação digital para consultar e solicitar acesso às obras e presta diversos serviços tais 

quais: 

- empréstimos e devoluções de livros; 

- administra a biblioteca digital de teses e dissertações; 

- dá acessibilidade aos alunos e funcionários ao portal periódicos; 

- disponibiliza base de dados e e-books, entre outras. 

 

Para Gestão Acadêmica 

A UFMA dispõe de Sistema que informatizou todo processo gerencial das 

atividades burocráticas. Nesse sistema os alunos realizam a solicitação da matricula, 

trancamento, interação com o professor, têm acesso aos planos de aula, materiais 

disponibilizado pelos professores, informes, requisição de histórico escolar dentre outras 

atividade que facilitam a vida do aluno e do professor.  
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9. Estrutura Curricular  

 

O curso de Engenharia Ambiental e Sanitária é formado por dois projetos políticos 

pedagógicos: presente projeto e o do BICT (disponível no anexo I), e está estruturado por 

disciplinas ofertadas pela coordenação do curso BICT e pelos colegiados de Engenharia 

Civil e de Engenharia do Meio Ambiente. 

Os alunos que ingressarão no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária serão 

aqueles que cumpriram os pré-requisitos necessários para formarem-se no curso de 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia, conforme previsto no PPBICT, concluindo a grade 

curricular apresentado no Quadro 3, e que optarem, no segundo ciclo de formação, por 

concluir o módulo de disciplinas apresentadas no  

Quadro 4. 

Componentes Curriculares Obrigatórias 

Os componentes curriculares serão organizados em três grandes grupos o qual 

podemos distingui-los como disciplinas que compõem o núcleo comum, núcleo 

tecnológico, e o núcleo tecnológico profissionalizante. 

As disciplinas do Núcleo Comum são as disciplinas oferecidas dentro do escopo 

curricular do primeiro ciclo do projeto pedagógico do curso do BICT a serem cursados 

no período mínimo de 4 semestres totalizando 28 disciplinas com 1.530 horas. As 

disciplinas do Núcleo Comum reúnem disciplinas de formação básica comum a todas as 

engenharias conforme apresentado no Quadro 3 e conforme apresentado no PPBICT. 

Apenas as disciplinas apresentadas no referido quadro serão as aproveitadas no Curso da 

Engenharia Ambiental e Sanitária.  

O núcleo tecnológico é formado por componentes curriculares de formação 

profissional e corresponde ao segundo ciclo de formação do aluno do BICT totalizando 

12 disciplinas que totalizam carga horária de 720 horas a serem concluídas em período 

mínimo de 2 semestres conforme apresentado no  

Quadro 4 – Disciplinas de Formação Profissional segundo ciclo de formação, 

composição de créditos e carga horária..  

Componentes curriculares de formação profissional específica são as disciplinas 

que podem ser classificadas em outras três categorias: disciplinas específicas de formação 

de analistas, de formação de projetistas e de formação de gestores. Totalizam 23 

disciplinas com carga horária de 1.350 horas. Estão apresentadas no  

 

Quadro 5. 
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Quadro 3 – Disciplinas de Formação Básica do primeiro clico de formação, composição 

de créditos e carga horária. 

Período Disciplinas 
Créditos Carga 

Horária Teóricos Práticos 

1º  

Cálculo diferencial e geometria analítica  6  0  90  

Desenho Computacional  4  0  60  

Metodologia da Pesquisa Científica  2  0  30  

Química Geral e Inorgânica  4  0  60  

Química experimental  0  1  30  

Fundamentos de Computação  2  1  60  

Ciência, Tecnologia e Sociedade  4  0  60  

2º  

Cálculo integral  6  0  90  

Estatística e Probabilidade  4  0  60  

Álgebra Linear Aplicada  4  0  60  

Fenômenos Mecânicos  4  0  60  

Meio Ambiente e sustentabilidade  2  0  30  

Algoritmos e estrutura de dados  2  1  60  

Leitura e Produção Textual 2  0  30  

3º  

Funções de várias variáveis  6  0  90  

Administração  4  0  60  

Física Experimental I  0  1  30  

Fenômenos Eletromagnéticos  4  0  60  

Ciência e Tecnologia dos Materiais  4  0  60  

Físico-Química Fundamental  2  0  30  

Fundamentos de Química Orgânica e 

Biotecnologia  

4  0  60  

4° 

Cálculo Numérico  4  0  60  

Mecânica dos Fluidos  4  0  60  

Mecânica dos Sólidos  4  0  60  

Física Experimental II  0  1  30  

Eletricidade Aplicada  4  0  60  

Fundamentos de Segurança no Trabalho  2  0  30  

Fenômenos Oscilatórios, Ondas e Óptica  4  0  60  

Total 92 6 1.530 

Legenda: PER = período, T = teórico, P = prático, CH = carga horária. 

 

Quadro 4 – Disciplinas de Formação Profissional segundo ciclo de formação, composição 

de créditos e carga horária. 

Período Disciplinas 
Créditos Carga 

Horária Teóricos Práticos 

5º  

Microbiologia Ambiental 2 1 60 

Topografia 2 1 60 

Geologia  4 0 60 
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Materiais de Construção 4 0 60 

Resistência dos Materiais 4 0 60 

Hidráulica I 4 0 60 

6º  

Saúde Ambiental 4 0 60 

Soluções Sanitárias Unidomiciliar Apropriada. 4 0 60 

Mecânica dos Solos 4 0 60 

Construção Civil 4 0 60 

Estrutura do Concreto Armado 4 0 60 

Hidráulica II 4 0 60 

Total 40 2 720 

Legenda: PER = período, T = teórico, P = prático, CH = carga horária 

 

Quadro 5 – Disciplinas de Formação Profissional Específica, terceiro ciclo de formação, 

composição de créditos e carga horária. 

Período Disciplinas 
Créditos Carga 

Horária Teóricos Práticos 

7º  

Operações Unitária Físico Química e 

Biológica aplicada a ETE e ETA – OPU 

4 0 60 

Análise da Qual. da Água 2 1 60 

Hidrologia 4 0 60 

Instalações Prediais 4 1 90 

Optativa I 4 0 60 

8º  

Avaliação de Impacto Ambiental 4 0 60 

Poluição Atmosférica- Avaliação, 

Monitoramento e Técnicas de Abatimento 

4 0 60 

Corpos Hídricos – Avaliação, Monitoramento 

e Controle da Poluição 

4 0 60 

Poluição do Solo – Avaliação, Monitoramento 

e Remediação 

4 0 60 

Optativa II 4 0 60 

Oficina I:  Analista Ambiental 2 0 30 

9º  

Sistemas Urbanos de Abastecimento de Água 

Potável e Esgotamento Sanitário 

6 0 90 

Tecnologia de Potabilização da Água 4 0 60 

Tecnologia de Tratamentos de Efluentes 

Sanitários e Industriais 

4 0 60 

Resíduos Sólidos – Manejo, Limpeza Pública, 

Tecnologia de Tratamento 

4 0 60 

Manejo e Drenagem de Águas Pluviais 4 0 60 

Oficina II: Projeto de Eng. Sanitária 2 0 30 

10 

Organização dos Serviços de Saneamento 

Básico 

4 0 60 

Serviços de Saneamento – Obras, Manutenção 

e Operação. 

4 0 60 

Gestão Ambiental 4 0 60 

Gestão dos Corpos Hídricos 4 0 60 

Optativa III 4 0 60 

Oficina III: Gestão 2 0 30 

Total 86 2 1350 

Legenda: PER = período, T = teórico, P = prático, CH = carga horária 
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Ainda são componentes curriculares de formação profissional específica de 

natureza complementar as apresentadas no Quadro 6. As referidas atividades totalizam 

carga horária de 330 horas. Os alunos poderão matricular-se nelas a partir do 7º semestre. 

Consistem em disciplinas e atividades que preveem orientação do aluno para qualificação 

do Projeto de Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), para execução do projeto 

qualificado do TCC, e para o estágio pedagógico, bem como a participação de alunos em 

atividades complementares reconhecidas pelo colegiado do curso. 

Quadro 6 – Atividades de Formação Específica Complementar que poderão ser realizadas 

no período do 7º ao 10º segundo carga horária. 

Atividades CH 

Trabalho de conclusão do curso I – qualificação de 

projeto 

30 

Trabalho de conclusão do curso II – defesa de projeto 30 

Atividades complementares 90 

Estágio Curricular 180 

Total 330 

 

Disciplinas Optativas 

Os alunos complementarão seus estudos escolhendo 3 disciplinas totalizando 180 

horas, julgadas pela coordenação do curso, como afins a área da Engenharia Ambiental e 

Sanitária que sejam oferecidas por outros cursos da graduação da UFMA ou por outras 

instituições de ensino superior reconhecidas pelo MEC. As disciplinas deverão ter carga 

horária mínima de 60 horas. Algumas das possíveis disciplinas oferecidas pela UFMA 

estão apresentadas no quadro 7. 

Quadro 7 – Exemplos de disciplinas optativas consideradas afins a Engenharia Ambiental 

e Sanitária oferecidas pela UFMA, segundo departamentos.  
Disciplinas Departamentos 

Gestão Ambiental do Turismo Departamento de Turismo e 

Hotelaria 

Biologia Geral dos Organismos Aquáticos 

Departamento de Oceanografia 

Ambientes Continentais Aquáticos e de Transição 

Ecotoxicologia 

Poluição Marinha 

Limnologia Sanitária 

Botânica Costeira 

Modelagem de Sistemas Aquáticos 

Introdução à Meterologia e Climatologia 

Sustentabilidade de Ecossistemas Costeiros 

Introdução ao Sensoriamento Remoto 

Geoprocessamento 

Monitoramento e Recuperação de Áreas Degradadas 

Costeiras 

Indicadores Biológicos e Monitoramento Ambiental 

Química do Meio Ambiente 
Departamento de Química 

Geoquímica 
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Biologia Parasitária 

Departamento de Biologia 

Ecologia de Sistemas 

Biologia da Conservação 

Saúde e Ambiente 

Ecologia das Populações e Comunidades 

Direito e Legislação Social 

Departamento de Direito 

Fundamentos do Direito Público e Privado 

Direito do Trabalho e Previdência Social 

Direito Urbano 

Direito Ambiental 

Educação Ambiental 

Departamento de Geografia 

Climatologia 

Geomorfologia 

Introdução ao Sensoriamento Remoto 

Geografia Urbana 

Geoprocessamento 

Economia Ecológica Departamento de Economia 

Toxicologia de Alimentos Departamento de Farmácia 

Urbanização e Planejamento 
Departamento de Ciência 

Imobiliárias 
Políticas Públicas Urbanas 

Sociologia Urbana 

Epidemiologia Descritiva Departamento de Saúde Pública 

 

Atividade complementares 

São as atividades complementares aquelas que envolvem atividades de pesquisa, 

extensão e de atualização profissional relacionadas a temática ambiental e sanitária que 

complementam a formação do aluno. O aluno deverá totalizar 90 horas de atividades 

igualmente distribuídas entre a: 

▪ participação em projetos de pesquisa; 

▪ participação em projetos de extensão ou em atividades da empresa júnior; 

▪ participação de eventos técnicos e científicos, tais como: cursos técnicos, 

seminários, congressos, conferências coerentes com atuação profissional de 

engenharia sanitária e ambiental destacando-se aquelas já consolidadas 

organizadas pela: Associación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, 

Associação Brasileira de Recursos Hídricos, Associação Brasileira de Águas 

Subterrâneas, Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, e 

outras instituições consideradas significativas no campo de atuação do 

Engenheiro Ambiental e Sanitarista e as atividades promovidas pelo colegiado do 

Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, o qual inclui-se o Seminário de 

Engenharia Ambiental e Sanitária. 

Tais atividades deverão ser comprovadas com a apresentação de original e entrega 

da cópia de certificados e por atestados assinados por professores coordenadores da 

empresa Jr. de Engenharia Ambiental e Sanitária da presente instituição, por 
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coordenadores de projetos de pesquisa e extensão realizadas no âmbito da UFMA e pela 

Comissão Organizadora dos eventos técnico-científicos. 

Oficinas 

Conforme apresenta-se no quadro 5, estão previstas, neste Projeto Pedagógico do 

Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, a realização de três (3) oficinas. 

 

As Oficinas terão papel fundamental no desenvolvimento de atividades práticas e 

objetiva promover a interdisciplinaridade entre disciplinas com conteúdos da mesma 

natureza de formação de competências e poderão ser complementares uma das outras. 

Nas oficinas serão propostos problemáticas da área ambiental e sanitária que os alunos 

orientados por uma equipe de professores deverão desenvolver.  

 

A Oficina I, para formação da competência em analistas, será formada por 

professores das cadeiras Saúde Ambiental, Avaliação de Impacto Ambiental, Poluição 

Atmosférica, Poluição do Solo e Corpos Hídricos. Na referida oficina, será desenvolvida 

uma atividade pratica multidisciplinar relativa a análise da qualidade ambiental de um 

ambiente antropizado ou de interesse para o homem, tais como o ambiente interveniente 

na preservação de mananciais para abastecimento, ou sobre impacto de atividades 

humanas como lixões, aterros sanitários, unidades produtivos, de grande fluxo de 

veículos, de moradias com carências de infraestrutura de saneamento entre outras áreas 

eleitas pelos professores responsáveis pela concepção das oficinas. É desejável que o 

produto da atividade resulte na indicação de ações e intervenções a serem realizadas para 

monitorar, prevenir ou abater a poluição e remediar áreas degradadas. A oficina tem a 

finalidade de dar uma visão mais ampla as respectivas disciplinas que a compõem, 

ultrapassando a visão compartimentada dos sistemas ambientais, permitindo ao aluno 

identificar aspectos de interação entre os compartimentos ambientais e atividades 

antrópicas, e suas implicâncias na saúde ambiental e nos Estudos de Impacto Ambiental.  

 

A Oficina II, para a formação de competência em projetos no campo do 

saneamento, será composta pelos professores das disciplinas Sistemas Urbanos de 

Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário, Tecnologias de Potabilização 

da Água, Tecnologia de Tratamento de Efluentes, Sistemas Urbanos de Resíduos Sólidos 

e Manejo e Drenagem de Águas Pluviais que escolherão uma comunidade, de preferência 

a comunidade estudada na oficina I para o concepção e dimensionamento de projetos em 

saneamento (infraestruturas e serviços). Dessa forma os alunos da Oficina II poderão dar 

continuidade dimensionando as soluções tecnológicas sanitárias apontadas para prevenir 

e remediar impactos ambientais negativos detectados na primeira oficina. A disciplina 

dará uma visão mais ampla as disciplinas de projeto de saneamento, fazendo com que o 

aluno observe as interferências dos sistemas e serviços como um todo que ocorrem na 

implantação e funcionamento, bem como permitirá ao aluno aproveitar conhecimentos 

gerados na oficina de análise ambiental. Tal exercício proposto ajudará ao aluno 

compreender como cada componente do saneamento pode interferir nos custos de 

implantação e qualidade da operação das outras componentes de saneamento e atender a 

prerrogativa da integralidade e da integração dentre outras prerrogativas legais previstos 

nos princípios estabelecidos pela Política Federal de Saneamento. 

 

A Oficina III, para a formação de competência no âmbito da gestão dos serviços 

de saneamento e políticas públicas de saneamento e meio ambiente, os professores das 
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disciplinas Gestão Ambiental, Gestão dos Recursos Hídricos, Organização dos Serviços 

de Saneamento Básico e Serviços de Saneamento realizarão atividade prática e 

interdisciplinar com vistas a análise da atuação de órgãos, instituições e empreendimentos 

na aplicação dos seus instrumentos de gestão, avaliando a eficácia e efetividade dos 

mesmos no cumprimento de seus objetivos legais. Sempre que possível, os professores 

tentarão inserir a oficina III como continuidade dos trabalhos realizados nas Oficina I e 

II. Oportunizando aos alunos refletirem sobre quais medidas no âmbito da gestão 

poderiam assegurar condições para a implantação e funcionamento das ações e 

intervenções propostas para intervir no espaço físico estudados na Oficina I, bem como 

refletirem quais melhores modelos gerenciais para operar os sistemas dimensionados na 

Oficina II.  
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10. Matriz curricular 

Atividades

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 07 ao 10

Cálculo 

Diferencial 

Geometria 

Analítica

Cálculo Integral
Funções de 

Varias Variáveis
Cálculo Númerico

Microbiologia 

Ambiental
Saúde Ambiental OPU

Avaliação de 

Impacto 

Ambiental

SUAE Organização SSB

Trabalho de 

Conclusão do 

Curso I

90 h 90 h 90 h 60 h 60 h 60 h 60 h 60 h 90 h 60 h 30 h

Desenho 

Computacional

Estatística e 

Probabilidade
Administração

Mecânica dos 

Fluidos
Topografia

Soluções 

Sanitárias 

Unidomiciliar 

Apropriada

Análise da 

Qualidade da 

Água

Poluição 

Atmosférica

Tecnologia de 

Potabilização da 

Água

Serviços de 

Saneamento

Trabalho de 

Conclusão do 

Curso II

60 h 60 h 60 h 60 h 60 h 60 h 60 h 60 h 60 h 60 h 30 h

Metodologia de 

Pesquisa 

Científica

Álgebra Linear 

Aplicada

Física 

Experimental I

Mecânica dos 

Sólidos
Geologia

Mecânica dos 

Solos
Hidrologia Corpos Hídricos

Tecnologia de 

Tratamento de 

Efluentes

Gestão 

Ambiental

Atividades 

Comp.

30 h 60 h 30 h 60 h 60 h 60 h 60 h 60 h 60 h 60 h 90 h

Química Geral e 

Inorgânica

Fenômenos 

Mecânicos

Fenômenos 

Eletromagnéticos

Física 

Experimental II

Materiais de 

Construção
Construção Civil

Instalações 

Prediais
Poluição do Solo Resíduos Sólidos

Gestão dos 

Corpos Hídricos

Estágio 

Curricular

60 h 60 h 60 h 30 h 60 h 60 h 90 h 60 h 60 h 60 h 180 h

Química 

Experimental

Meio Ambiente e 

Sustentabilidade

Ciência e 

Tecnologia dos 

Materiais

Eletricidade 

Aplicada

Resistência dos 

Materiais

Estrutura do 

Concreto Armado
Optativa I Optativa II

Manejo e 

Drenagem de 

Águas Pluviais

Optativa III

30 h 30 h 60 h 60 h 60 h 60 h 60 h 60 h 60 h 60 h

Fundamentos de 

Computação

Algoritmos e 

Estrutura de 

Dados

Fisico-Química 

Fundamental

Fundamentos de 

Segurança no 

Trabalho

Hidráulica I Hidráulica II

Oficina I - 

Analista 

Ambiental

Oficina II - 

Projetos em Eng. 

Sanitária

Oficina III - 

Gestão 

60 h 60 h 30 h 30 h 60 h 60 h 30 h 30 h 30 h

Ciência, 

Tecnologia e 

Sociedade

Leitura de 

Produção Textual

Fundamentos de 

Química Orgânica 

e Biotecnologia

Fenômenos 

Oscilatórios, 

Ondas e Óptica

60 h 30 h 60 h 60 h

CHT = 390 h CHT = 390 h CHT = 390 h CHT = 360 h CHT = 360 h CHT = 360 h CHT = 330 h CHT = 330 h CHT = 360 h CHT = 330 h CHT = 330 h

Disciplina de Formação Básica Disciplinas de Formação Profissional Disciplinas de Formação Profissional Específica



P á g i n a  | 35 

 

11.  Integralização Curricular 

 

Aluno concluinte é aquele que cumpriu a carga horária do seu Curso, concluiu a 

Estrutura Curricular, atividades complementares, o Estágio Supervisionado, defendeu a 

Trabalho de Conclusão de Curso e participou do Exame Nacional de Curso (ENADE), 

conforme calendário trienal. 

A carga horária do curso é composta pelas disciplinas curriculares obrigatórias e 

optativas, efetivação de atividades complementares e o estágio obrigatório.  

Componentes curriculares obrigatórios 

Para o aluno integralizar o curso deverá ser aprovado em todas as disciplinas 

previstas no presente projeto pedagógico. A integralização do aluno nas disciplinas será 

conforme previsto em Resolução da UFMA, que considera a aprovação por conteúdo e 

frequência (Resolução CONSEPE nº 1175/14) ou por outra norma que a substitua. 

Comprovação do cumprimento das atividades complementares 

As atividades complementares serão comprovadas com a apresentação de 

certificados de participação emitida pela entidade reconhecida pelo corpo colegiado. O 

aluno deverá apresentar à coordenação do curso para avaliação da carga horária atingida 

quando no agendamento da defesa do Trabalho de Conclusão do Curso. 

Os comprovantes serão analisados por comissão formada pelo colegiado do curso 

que deliberará sobre o cumprimento de carga horária mínima exigida para as atividades 

previstas. 

Cumprimento do estágio obrigatório 

No decorrer do Estágio Curricular será feita avaliação da aprendizagem, 

periodicamente, visando constatar o nível de rentabilidade alcançada pelo estagiário, 

sendo os critérios de avaliação definidos pelas Normas Específicas de Estágio Curricular 

e obedientes as Resoluções CONSEPE nº 684/2009, ou por outra que a substitua. 

Os alunos do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária poderão estagiar tanto 

em instituições públicas como privadas, perfazendo carga horária mínima de 180 horas. 

No âmbito público os alunos podem atuar em: órgãos de fiscalização e controle ambiental, 

de gestão de recursos hídricos, empresas de saneamento, secretarias de infraestrutura, 

planejamento urbano, saúde e meio ambiente. No âmbito privado nas indústrias de 

transformação, empresas prestadoras de serviços e consultorias. 
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Cumprimento da carga horária mínima dos componentes curriculares optativas 

Para o aluno integralizar o curso deverá ser aprovado em três disciplinas de 

interesse dos alunos previstas no presente projeto pedagógico ou aprovadas pelo 

colegiado do curso como disciplina optativas. As referidas disciplinas podem ser 

ofertadas por cursos de graduação da UFMA ou outras instituições de ensino superior 

aprovadas pelo MEC. A integralização do aluno nas três disciplinas será conforme 

previsto em Resolução da UFMA, que considera a aprovação por conteúdo e frequência 

(Resolução CONSEPE n. 1175/14) ou por outra norma que a substitua. 

 

Apresentação de trabalho de conclusão de curso (TCC) 

A apresentação do TCC será conforme definido na Subseção V da Resolução 

CONSEPE nº 1175/14 ou por Resoluções que a substituam e por normas específicas a 

serem definidas pelo colegiado do curso. 
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12. Sistema de Avaliação 

 

O sistema de avaliação do aluno e do Projeto Pedagógico do Curso dispositivos 

normativos e legais e pressupostos apresentados no item Organização Pedagógica do 

presento Projeto os quais determinam que: 

▪ o aluno deve ser o protagonista do seu processo de aprendizado; 

▪ o professor é um orientador, responsável por encontrar e instrumentalizar o 

melhor caminho para que o aluno obtenha êxito no alcance do conhecimento e 

habilidades necessárias a sua formação; 

▪ a gestão do curso deve provir de um processo participativo e incluir todos os atores 

envolvidos no seu aprimoramento (professores, alunos e ex-alunos, o corpo 

técnico administrativo). 
 

Para Avaliação do Desempenho dos Alunos 

Na UFMA, o Sistema de Avaliação e Aprendizagem do aluno está definido no 

Capítulo 9 da Resolução CONSEPE nº 1.175/2004, qual deve ser observado e atendido. 

São técnicas de avaliação de aprendizagem previstas no presente projeto: 

1. Na forma escrita: aplicação de questionários estruturados ou semiestruturados com 

questões abertas e/ou fechadas; artigos técnicos; dissertação; relatórios de atividades; 

projetos técnicos; estudos técnicos; outras formas aprovadas pelo colegiado. 

2. Na forma oral: seminários; palestras; debates; mesas redondas; outras formas 

aprovadas pelo colegiado. 

3. Na forma de ferramentas interativas virtuais: produção de documentários; produção de 

sítios eletrônicos; produção de Fóruns de Debate; outras formas aprovadas pelo 

colegiado. 

4. Na forma de atividades práticas: feiras tecnológicas; práticas laboratoriais; outras 

atividades aprovadas pelo colegiado. 

O controle da assiduidade do aluno, em sala de aula, será realizado por listas de 

frequências disponibilizadas pelo professor e assinadas pelos alunos ou pela realização 

de chamada oral realizada pelo professor. 

Para melhor planejamento do aluno quanto as atividades realizadas nas disciplinas 

matriculadas, o professor na primeira semana de aula deverá publicar no SIGAA, o Plano 

de Aula com as datas previstas para realização das 3 avaliações regulares, avaliação de 

reposição e avaliação final. No Plano de Aula publicado no SIGAA ainda deve ser 

especificada quais das ferramentas metodológicas previstas no referido Projeto 

Pedagógico ou outras ferramentas aprovadas pelo colegiado do curso serão utilizadas nas 

avaliações regulares, de reposição e final.  
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O docente deverá prever no plano de aula, a data a qual será divulgado os 

resultados das avaliações aos alunos, e sanará eventuais dúvidas. 

Para o controle do desenvolvimento acadêmico do aluno 

Os alunos matriculados na UFMA são registrados no Sistema Integrado de Gestão 

de Atividades Acadêmicas (SIGAA) que permitem ao colegiado realizar relatórios 

periódicos e acompanhar a vida acadêmica de cada estudante, seu coeficiente de 

rendimento, disciplinas reprovadas, número de faltas, não efetivação da matricula, 

trancamento das disciplinas, ou seja, a situação do aluno na universidade. É por meio 

deste SIGAA que o Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI envia aos coordenadores 

de cursos a relação de alunos que deverão ter sua inscrição em disciplinas recusada. 

Propõem-se neste documento criar a figura do professor orientador e 

complementar o Sistema Acadêmico com informações.  

Os professores orientadores serão compostos de professores que ministram 

disciplina para o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Cada professor ficará 

responsável por um grupo de alunos até concluir a permanência do aluno no curso. O 

aluno deverá procurar o professor em horários definidos pelo docente sempre antes do 

período da matricula e deverá entregar relatório complementar previamente preenchido 

para que o docente compreendendo as limitações do aluno defina com ele seu plano de 

estudo indicando disciplinas que deverá matricular-se.  

O professor será informado de programas e projetos para ajudar alunos com 

dificuldades a melhorar o seu desempenho acadêmico, e o mesmo, se achar pertinente, 

fará o encaminhamento do aluno para um dos programas. Após consulta, o aluno deverá 

apresentar o documento ao coordenador para o mesmo autorizar a sua matrícula no 

SIGAA. O aluno só fará a matrícula após orientação do professor. 

O Relatório Complementar ao SIGAA aqui proposto será formulário que levantará 

dados sobre os alunos tais como: tempo dedicado aos estudos das disciplinas efetivamente 

matriculados na universidade, renda familiar, distância ou tempo necessário para se 

deslocar até a universidade, tempo dedicado a outras atividades desenvolvidas pelo aluno 

(trabalho, esporte, lazer, família, amigos), se tem filhos ou dependentes, qualidade da 

alimentação, qualidade do sono, grau de dificuldade do aluno em sala de aula, 

dificuldades com materiais didáticos, grau de satisfação e perspectiva do aluno referente 

ao curso, variáveis que considera intervenientes no desempenho do aluno em sala de aula. 

Tais variáveis associadas às variáveis contidas atualmente no SIGAA colaborarão na 

indicação de políticas voltadas para os alunos como monitoria em disciplinas com grande 

reprovação, oferta de bolsas de estudos para alunos que necessitam dedicar-se maior 

tempo aos estudos, facilidades de transporte, desenvolvimento de práticas esportivas, 

acompanhamento psicológico entre outras que favoreçam a melhora do desempenho dos 

estudos. 
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Pretende-se com o estudo proposto impulsionar uma série de programas e 

atividades que inclua o aluno e colabore com a melhoria do seu desempenho acadêmico. 

Serão cadastrados nesses programas e atividades aqueles alunos encaminhados pelos 

professores coordenadores. 

A realização desta pesquisa complementar seria realizada no período pré-

matrícula, onde o aluno deverá preencher online o questionário, imprimi-lo e levá-lo junto 

com o plano de matricula do semestre subsequente para que o professor orientador, a luz 

das dificuldades enfrentadas pelo aluno, possa ter condições de ajudar o aluno a escolher 

as disciplinas o qual deverá se matricular no semestre subsequente.  

Para Avaliação do Curso 

O projeto pedagógico será revisado a cada dois anos, mediante realização de 

Seminário de Engenharia Ambiental e Sanitária: perspectivas profissionais, revisão do 

currículo acadêmico e da metodologia de ensino, e cenários para atividades de pesquisa 

e extensão.  

O Seminário será organizado pelo coordenador do curso, o qual apresentará o 

relatório sobre as atividades da coordenação do curso. 

Propõe-se que no seminário sejam discutidos três relatórios: um referente à 

pesquisa de percepção de engenheiros ambientais e sanitaristas graduados nesta 

instituição, outro referente à pesquisa da situação dos alunos matriculados no curso de 

Engenharia Ambiental e Sanitária e outra referente à pesquisa de percepção dos 

professores que ministram disciplinas para o curso. Serão realizadas comparações dos 

relatórios em período subsequente com o atual e apontados pontos melhorados, pontos 

que ainda devem avançar, que medidas foram viabilizadas e as quais não foram possíveis 

viabilizar. Também serão apresentadas pelos professores os planos de aulas das 

disciplinas que foram revisadas no período e a luz dos dados propostas de reformulação 

curricular. 

A pesquisa de percepção de engenheiros ambientais e sanitaristas graduados nesta 

instituição levantarão informações sobre: área e local de trabalho; atividades e 

competências exercidas no trabalho; componentes curriculares úteis ao exercício das 

atividades que tem desenvolvido profissionalmente; conteúdos que fizeram falta ou 

carece reforço, remuneração, grau de satisfação com o emprego, tempo que demorou a 

encontrar o primeiro emprego; no caso de troca de emprego, tempo para encontrar 

emprego subsequente. Para o desenvolvimento desta pesquisa o colegiado do curso terá 

que manter ficha cadastral dos ex-alunos com seus contatos e realizar pesquisa 

bianualmente. 

A pesquisa de percepção dos alunos será a do Relatório Complementar ao SIGAA 

e os dados do SIGAA, já mencionada. 
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A pesquisa de percepção dos professores será com fins de levantar dificuldades 

enfrentadas pelos professores do desenvolvimento de suas atividades pedagógicas, 

necessidades de manutenção ou aquisição de novos equipamentos, materiais didáticos, 

problemas recorrentes com os alunos, observações referente ao curso e as disciplinas o 

qual ministra, revisão de conteúdo das disciplinas, reformulação de planos de aula. 

Junto ao Seminário serão programadas as apresentações de trabalhos técnicos, 

científicos, e de extensão desenvolvidos na área pelo corpo de professores e alunos do 

curso de graduação no período dos últimos 2 anos. Em tais seminários também serão 

convidados a debater as instituições que fomentam as atividades de pesquisa e extensão 

com intuito de promover uma discussão sobre as perspectivas de se realizar pesquisa e 

extensão no campo do meio ambiente e do saneamento. 

 

  



P á g i n a  | 41 

 

13. Demanda Docente 

 

Para o funcionamento do curso foi previsto a mobilização de 13 professores conforme 

perfil apresentado no quadro 8 com carga horária média 120 horas semestrais ou 12 horas 

semanas, favorecendo maior dedicação do docente a realização de pesquisas e atividades 

de extensão. 

Quadro 8 – Quantitativo por especialistas e disciplinas.   
Especialidade Disciplinas Ministradas Quantidade 

Recursos 

Hídricos 

- Gestão dos Corpos Hídricos 

- Corpos Hídricos – Avaliação, Monitoramento e 

Controle da Poluição 

- Hidrologia 

- Oficina Analista Ambiental 

- Oficina em Gestão 

1 

 

Meio Ambiente - Microbiologia Ambiental 

- Saúde Ambiental 

- Análise da Qualidade de Água 

- Oficina Analista Ambiental  

1 

Química 

Ambiental 

- Análise da Qualidade da Água 

- Poluição Atmosférica 

- Operações Unitárias Físico Químicas e Biológicas 

- Oficina Analista Ambiental 

1 

Gestão do Meio 

Ambiente 

- Avaliação de Impacto Ambiental 

- Gestão Ambiental 

- Poluição Atmosférica 

- Oficina Analista Ambiental 

- Oficina em Gestão 

1 

Saneamento 

Ambiental 

- Organização dos Serviços de Saneamento 

- Resíduos Sólidos – Limpeza Pública, Manejo e 

Técnicas de Tratamento 

- Soluções Sanitárias Unidomiciliares Apropriadas 

- Oficina de Projetos em Engenharia Sanitária 

- Oficina em Gestão 

1 

Hidráulica 

Aplicada  

- Sistemas Urbanos de Abastecimento de Água 

Potável e Esgotamento Sanitário 

- Manejo e Drenagem de Águas Pluviais 

- Hidráulica I 

- Hidráulica II 

- Instalações Prediais 

- Oficina em Projetos em Engenharia Sanitária 

2 

Tratamento de 

Águas e 

Efluentes 

- Tecnologia de Potabilização da Água 

- Tecnologia de Tratamento de Efluentes Sanitários 

e Industriais 

- Operações Unitárias Físico Químicas e Biológicas 

- Oficina em Projetos em Engenharia Sanitária 

1 

Solos - Poluição do Solo – Avaliação, Monitoramento e 

Remediação. 

- Mecânica dos Solos. 

- Geologia. 

- Oficina em Gestão 

1 
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Obras, 

Materiais de 

Construção 

Civil, Estruturas 

e Resistência 

dos Materiais. 

- Serviços de Saneamento – Obras, Manutenção e 

Operação. 

- Materiais de construção 

- Estrutura do Concreto Armado 

- Construção civil 

- Resistência dos Materiais 

2 

Topografo - Topografia. 

- Geologia. 

- Mecânica dos Solos. 

1 

Total 29 disciplinas 12 professores 

 

14.  Ementário 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

-- 

Oficina I em Análise Ambiental 
CH Créditos 

30 

T P 

Obrigatória (X)            Eletiva ( ) 2 0 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

  

OBJETIVO 

Integrar os conteúdos das disciplinas Saúde Ambiental, Avaliação de Impacto 

Ambiental, Poluição Atmosférica, Poluição do Solo e Corpos Hídricos, em atividades 

práticas que permitam ao aluno exercitar conhecimentos teóricos em procedimentos 

técnicos de análise ambiental observando as conexões dos diferentes compartimentos 

ambientais, com as atividades antrópicas e seus efeitos na saúde ambiental. Dar maior 

subsídio ao aluno para facilitar a compreensão da complexidade da análise ambiental 

rompendo com a fragmentação dos conteúdos em comportamentos solo, água, ar, 

sociedade e saúde pública. 

EMENTA 

Conceitos e assuntos comuns as disciplinas de análise ambiental. Conexões dos 

compartimentos ambientais: biota, solo, ar, água, sociedade. Relações de subordinação 

e dependências do espaço social e ecológico. Aplicações de procedimentos técnicos 

quali-quantitativos no diagnóstico socioambiental. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 
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DERISIO, Jose Carlos. Introdução ao controle de poluição ambiental. 4.ed. São Paulo, SP: 

Oficina de Textos, 2012. Não paginado ISBN 9788579750465 (broch.) 

 

BRAGA, Benedito. Introdução à engenharia ambiental. 2. ed. São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 

2005. xvi, 318 p. ISBN 9788576050414 (broch.). 

 

PHILIPPI JR, Arlindo. Saneamento, Saúde e Ambiente. Fundamentos para um desenvolvimento 

sustentável. Editor. Barueri, SP: Manole, 2005. (coleção ambiental) 842p. 

Leandro Luiz Giatti. Fundamentos de saúde ambiental. Manaus, AM Editora da Universidade 

Federal do Amazonas : 2009 

 
PINHO, Hortênsia Gomes. Prevenção e reparação de danos ambientais: as medidas de reposição 

natural, compensatórias e preventivas e a indenização pecuniária. Rio de Janeiro: GZ 2010. 624 

p. ISBN 9788562490361(broch.) 

 

Whately, Marussia. Serviços ambientais: conhecer, valorizar e cuidar: subsídios para a 

proteção dos mananciais de São Paulo. São Paulo : Instituto Socioambiental, 2008.  

Descrição   119 p. :  il. color. ;  23 cm. ISBN 9788585994563. 

 

 
Complementar: 

 

BERNARDES, Ricardo Silveira; SOARES, Sérgio Rodrigues Ayrimoraes. 

Fundamentos da respirometria no controle da poluição da água e do solo. Brasília: UnB, 

2005. 164 p ISBN 8523008 594. 

 

BRASIL. Panorama da qualidade das águas superficiais do Brasil 2012 / Agência 

Nacional de Águas. Brasília, DF : Agência Nacional de Águas, 2012. 264 p. :  il. color. 

;  30 cm. ISBN 9788582100073 

Magalhães Junior, Antonio Pereira. Indicadores ambientais e recursos hídricos: 

realidade e perspectivas para o Brasil a partir de experiência francesa / Antonio Pereira 

Magalhães Junior. Edição   3. ed. Rio de Janeiro : Bertrand Brasil, 2011.  686 p. :  il. ;  

21 cm. 

 

Paulo Sergio Moreira Soares, Lidia Yokoyama, Denize Dias de Carvalho Freire. 

Transporte de metais pesados no solo no contexto da disposição de resíduos sólidos. Rio 

de Janeiro : CETEM, 2005. 43p. :  il. ;  21cm. ( Tecnologia ambiental ; ; 33 ). ISBN 

8572272208.  

 

Rachel Bardy Prado, Ana Paula Dias Turetta e Aluísio Granato de Andrade (org). 

Manejo e conservação do solo e da água no contexto das mudanças ambientais. Rio de 

Janeiro : Embrapa Solos, 2010. 486 p. ;  23 cm  

 

Riane T. S. Nunes, Marcos A.V. Freitas e Luiz Pinguelli Rosa (organizadores). 

Vulnerabiblidade dos recursos hídricos no âmbito regional e urbano. Rio de Janeiro : 

Interciência, 2011. 196 p. :  il. ;  25 cm. ISBN 9788571932210   

 

javascript:open_window(%22http://fenix2.ufrj.br:8991/F/75LPG6LGXNJPSY3QAEEHN4VNLIMF82AAXCFGIVU21XEPL84XJ9-70790?func=service&doc_number=000784915&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://fenix2.ufrj.br:8991/F/75LPG6LGXNJPSY3QAEEHN4VNLIMF82AAXCFGIVU21XEPL84XJ9-70790?func=service&doc_number=000784915&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://fenix2.ufrj.br:8991/F/75LPG6LGXNJPSY3QAEEHN4VNLIMF82AAXCFGIVU21XEPL84XJ9-70789?func=service&doc_number=000784915&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://fenix2.ufrj.br:8991/F/1U2IYM6TQ2D3Q44BEMSN2RS66R82MBM25QYE797P1TXG8KM9UV-34621?func=service&doc_number=000778222&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://fenix2.ufrj.br:8991/F/1U2IYM6TQ2D3Q44BEMSN2RS66R82MBM25QYE797P1TXG8KM9UV-34621?func=service&doc_number=000778222&line_number=0008&service_type=TAG%22);
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Knie, Joachim L. W. Testes ecotoxicológicos : métodos, técnicas e aplicações / Joachim 

L. W. Knie, Ester W. B. Lopes. --. Florianópolis : FATMA, 2004. 288p. :  il., col. ;  

24cm. ISBN: 8587391054 

SOUZA, Célia Alves de (organizadora).  Bacia hidrográfica do Rio Paraguai - MT : 

dinâmica das águas, uso e ocupação e degradação ambiental. São Carlos : Cubo, 2012.  

209 p. :  il. color. ;  29 cm. ISBN  9788560064311. 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

NT01 

Oficina II em Projetos Eng. Sanitária 

CH Créditos 

30 

T P 

Obrigatória (X)            Eletiva ( ) 2 0 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

  

OBJETIVO 

Integrar os conteúdos das disciplinas Sistemas Urbanos de Abastecimento de Água 

Potável e Esgotamento Sanitário, Tecnologias de Potabilização da Água, Tecnologia de 

Tratamento de Efluentes, Sistemas Urbanos de Resíduos Sólidos e Manejo e Drenagem 

de Águas Pluviais em atividade práticas, permitindo aos alunos conceberem sistemas e 

serviços sanitários integrados na sua concepção, observando as implicâncias na 

efetivação da prestação dos serviços.  

 

Tal oficina permitirá aos alunos a partir do cenário realizado na Oficina I apontar 

soluções tecnológicas para as componentes do saneamento (água, esgoto, drenagem e 

resíduos sólidos) e dimensiona-las considerando aspectos intervenientes entre as 

componentes nas etapas de implantação e operação.  A disciplina dará uma visão mais 

ampla as disciplinas de projeto de saneamento, fazendo com que o aluno observe as 

interferências dos sistemas e serviços como um todo, desde sua implantação até sua 

operação, bem como permitirá ao aluno aproveitar conhecimentos gerados na oficina de 

análise ambiental. 

EMENTA 

Aspectos teóricos conceituais comuns as disciplinas de projeto. Conceito de projeto, seu 

escopo e organização. Conexões das infraestruturas e serviços de saneamento: sistemas 

de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo das águas pluviais e drenagem 
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urbana e serviços de limpeza e manejo dos resíduos sólidos urbanos. Importância dos 

estudos socioambientais para definição das tecnologias e serviços. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

 

BERNARDES, Ricardo Silveira.  Esgotos combinados e controle da poluição:  estratégia para 

planejamento do tratamento da mistura de esgotos sanitários e águas pluviais.  Brasília: Caixa 

Cultural, 2004. 160 p. (Alternativas tecnológicas.Saneamento ambiental) ISBN 9788586836022 

(broch.). 

 

GOMES, Luciana Paulo.  Estudos de caracterização e tratabilidade de lixiviados de aterros 

sanitários para as condições brasileiras.   Rio de Janeiro: ABES, 2009. 358 p. (Projeto PROSAB) 

ISBN 9788570221636 (broch.) 

 

GONÇALVES, Ricardo Franci. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA 

SANITÁRIA E AMBIENTAL.  Gerenciamento do lodo de lagoas de estabilização não 

mecanizadas.   Rio de Janeiro: ABES, 2000. 80 p. ISBN 8570221347 

 

TELLES, Dirceu D'Alkmin; COSTA, Regina Helena Pacca Guimarães. FUNDAÇÃO DE 

APOIO À TECNOLOGIA.  Reúso da água:  conceitos, teorias e práticas.  2. ed., rev. atual. e 

ampl. São Paulo: Blücher: FAT, 2010. 408p. ISBN 9788521205364 

 

 

 

Complementar: 

 

BASTOS, Rafael Kopschitz Xavier. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA 

SANITÁRIA E AMBIENTAL.  Utilização de esgotos tratados em fertirrigação, hidroponia e 

piscicultura.   Rio de Janeiro: ABES, 2003. ISBN 85-86552-71-2 (broch.) 

BRASIL. BOAS práticas no abastecimento de água: procedimentos para a minimização de 

riscos à saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 249 p. (Série A : normas e manuais técnicos) 

ISBN 8533412436  

 

Cleverson Vitório Andreoli (coordenador). Resíduos sólidos do saneamento: processamento 

reciclagem e disposição final. Rio de Janeiro : Abes, 2001.  xxiv, 257p. :  il. ;  24cm. ISBN 

8586552194 (broch.).   

 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

NT01 

Oficina III em Gestão 
CH Créditos 

30 

T P 

Obrigatória (X)            Eletiva ( ) 2 0 

PRÉ-REQUISITO 
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Código Denominação 

  

OBJETIVO 

Integrar os conteúdos das disciplinas Gestão Ambiental, Gestão dos Recursos Hídricos, 

Organização dos Serviços de Saneamento Básico e Serviços de Saneamento, 

oportunizando os alunos discutirem interfaces entre os planos estratégicos na área 

ambiental, de recursos hídricos e de saneamento, e as conexões e interferências nos 

demais instrumentos de gestão. É importante que a referida disciplina contemple os 

produtos das oficinais I e II no seu desenvolvimento. 
EMENTA 

Aspectos teóricos conceituais comuns as disciplinas de gestão. Conceitos relativos a 

Gestão e Gerenciamento, Competências, Atribuições e Responsabilidades. 

Identificação de atores sociais em comum que atuam e têm responsabilidade na gestão 

ambiental, dos recursos hídricos e do saneamento. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (BRASIL). ; LOTUFO CONEJO, João Gilberto (Ed.).  

Disponibilidade e demandas de recursos hídricos no Brasil.   Brasília, DF: Agência Nacional de 

Águas, 2007. 123 p. (Cadernos de recursos hídricos ; 2) ISBN 9788589629249 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (BRASIL). ; LOTUFO CONEJO, João Gilberto (Ed.).  

Panorama do enquadramento dos corpos d'águas. Panorama da qualidade das águas subterrâneas 

no Brasil.   Brasília, D.F.: Agência Nacional de Águas, 2007. 123 p. (Cardernos de Recursos 

Hídricos ; 5) ISBN 9788589629294 (broch.) 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (BRASIL). ; LOTUFO CONEJO, João Gilberto (Ed.).  

Diagnóstico da outorga de direito do uso de recursos hídricos no Brasil. Fiscalização dos usos 

de recursos hídricos no Brasil.   Brasília, DF: Agência Nacional de Águas, 2007. 165 p. 

(Cadernos de Recursos Hídricos ; 4) ISBN 9788589629287 

 

BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Programa de 

Modernização do Setor de Saneamento. Conceitos, características e interfaces dos serviços 

públicos de saneamento básico/ coord. Berenice de Souza Cordeito, - Brasília: Editora, 2009. 

193p. (Lei Nacional de Saneamento Básico: perspectivas para as políticas e gestão dos serviços 

públicos.: v.2). 

 

Cláudio Sarian Altounian. Obras públicas licitação, contratação, fiscalização e utilização. Belo 

Horizonte Fórum : 2011 

 

 

Complementar: 

 

Natasha Fayer Calegario Bagdonas. Análise e planejamento de políticas públicas no sistema 

ambiental paulista desafios, resultados e recomendações. São Paulo SMA : 2013 
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PRESTRE, Philippe. Ecopolítica Internacional. 2ª ed. São Paulo: Editora SENAC, São Paulo. 

2005 INSB 85-7359-145-5 

 

 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

NT01 

Microbiologia Ambiental 
CH Créditos 

60 

T P 

Obrigatória (X)            Eletiva ( ) 2 1 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

  

OBJETIVO 

Apresentar o aluno conteúdo necessário para fazê-los compreender a importância dos 

microrganismos na manutenção da qualidade ambiental, sua aplicação em unidades 

sanitárias e em métodos de remediação de áreas degradas. A relação dos microrganismos 

com a ocorrência de doenças, as suas aplicações como bioindicadores de qualidade 

ambiental, na biorremediação dos solos e corpos hídricos poluídos e no tratamento de 

efluentes e resíduos sólidos. 

EMENTA 

Microrganismos. Microrganismos na natureza (Disperso. Flocos. Biofilmes). Ecologia 

Microbiana. Identificação e cultivação de microrganismos. Media da atividade 

metabólica microbiana. Microrganismos nos ambientes aquáticos e terrestres. Ação dos 

microrganismos nos ciclo biogeoquímico (carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre e ferro). 

Demanda Bioquímica de Oxigênio. Biodegrabilidade e fatores intervenientes. 

Adaptabilidade dos microrganismos a contaminantes. Bioindicadores de qualidade 

ambiental. Microrganismos e suas aplicações no tratamento de poluentes. Importância 

sanitária e ambiental da atuação dos microrganismos na decomposição da material 

orgânico – estabilização de efluentes líquidos, remediação de áreas degradadas e geração 

de compostos orgânicos.  

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

Michael J Pelczar Jr. (Michael Joseph) 1916- ; E. C. S Chan (Eddie Chin Sun); Noel R Krieg. 

Microbiologia conceitos e aplicações. São Paulo Pearson Education do Brasil : 2011  

Itamar Soares de Melo; João Lúcio de Azevedo. Microbiologia ambiental. Jaguariúna Embrapa 

Meio Ambiente : 2008 
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TORTORA, Gerard J. FUNK Berdell R. CASE, Christine L. Microbiologia. 8a edição. 

Aritimed. Microbiologia. São Paulo Artimed Editora. 2005. 

SILVA, C.M.M. de S. Microbiologia Ambiental: manual de laboratório. Volume 19 de Embrapa 

Meio Ambiente. Documentos. Embrapa Meio Ambiente. 2000. 98p. 

Complementar: 

Raina M Maier ; Ian L Pepper; Charles P Gerba. Environmental microbiology. Amsterdam 

Elsevier Academic Press London : c2009 

Ronald M Atlas 1946-; Jim Philp. Bioremediation applied microbial solutions for real-world 

environmental cleanup. Washington, D. C. ASM Press : c2005 

NILSON BORLINA MAIA; HENRY LESJAK MARTOS; WALTER BARRELLA. 

Indicadores ambientais: conceitos e aplicações. São Paulo: EDUC, 2001. 

OLIVEIRA, Mariá Venderamini Castrignano de. Princípios Básicos do Saneamento no Meio. 

São Paulo: Editora Senac, 2003. 

 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

NT02 

Topografia 
CH Créditos 

60 

T P 

Obrigatória (X)            Eletiva ( ) 2 1 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

 Expressão Gráfica 

OBJETIVO 

Subsidiar o aluno para que tenha capacidade de realizar levantamentos topográficos por 

meio de estudos práticos e teóricos dos instrumentos topográficos e dos métodos de 

levantamento, e a interpretação e representações de desenho de plantas topográficas 

usadas em projetos de engenharia. Em especial chamar atenção dos alunos para a 

importância da topografia na definição da fisiológica das bacias hidrográficas 

importantes para o dimensionamento dos projetos de SUAE e Drenagem urbana, bem 

como no monitoramento de taludes de aterros sanitários. Elucida com as técnicas da 

topografia são empregadas para esses fins. 

EMENTA 

Estudo, Conceito e objetivos da topografia. Instrumentos topográficos: descrição e 

manejo. Planimetria. Orientação e desenho de plantas topográficas. Cálculo de áreas. 

Normas Técnicas. Altimetria.  Nivelamentos.  Instrumentos Utilizados: descrição e 

manejo. Estudo e representação do relevo. Plantas plani-altimétricas. Aplicações da 

Topografia no campo da engenharia ambiental e sanitária. Cálculo de volumes de corte 



P á g i n a  | 49 

 

e aterro. Locações. Noções de aerofotogrametria, sensoriamento remoto e 

geoprocessamento. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

ABNT. NBR13133. Execução de Levantamento Topográfico. 1994. 

Alberto de Campos Borges. Topografia. São Paulo Blucher : 2011 

Jack C McCormac ; Daniel Carneiro da Silva; Daniel Rodrigues dos Santos; Douglas Corbari 

Corrêa; Felipe Coutinho Ferreira da Silva. Topografia. Rio de Janeiro LTC : 2011, c2007 

MCCORMAC, Jack C. Topografia. 5 ed. São Paulo: LTC, 2007. Xv, 391p. + 1 CD-ROM. 

ISBN852161523X (broch). 

CASACA, João Martins; MATOS, João Luís de; DIAS, José Miguel Baio. Topografia Geral, 4 

ed. atual. Aument. Rio de Janeiro: LTC, c2007. [vii], 208 p. 

Complementar: 

THUM, Adriane Brill; ERBA, Diego Alfonso. Topografia: para estudantes de arquitetura, 

engenharia e geologia. São Leopoldo, RS: Unisimos, 2003. 1v várias paginações ISBN 

857431191X (broch.) 

LOCH, Carlos.; CORDINI, Jucilei. Topografia contemporânea: planimetria. 2 ed. ver. 

Florianópolis: Ed. da UFSC, 2000. XXXvi, 321 p. (Didática) ISBN 8532800394 (broch.) 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

Geologia 
CH Créditos 

60 

T P 

Obrigatória (X)            Eletiva ( ) 4 0 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

  

OBJETIVO 

Dar ao aluno uma maior compreensão sobre a história da terra, dos fenômenos que se 

tem verificado no planeta, sobre a constituição da Terra e do solo, os tipos de materiais 

minerais e rochas formados pelos processos geológicos, compreendendo a Geohistória 

a partir do instrumento de apoio que são os fósseis, em especial, como são formados os 

continentes e bacias hidrográficas. O aluno deve compreender como a geologia e os 

diferentes minerais podem auxiliar o profissional de engenharia no exercício de sua 

profissão. É requisito para a disciplina “Mecânica dos Solos”.  

EMENTA 

Conceitos básicos que regem as ciências da Terra. Estudo descritivo dos minerais e 

rochas. Estudo dos agentes externos da dinâmica terrestre. Práticas na identificação de 

rochas (ígneas, sedimentares e metamórficas); Intemperismo e formação dos solos. Ação 

geológica da água: águas continentais de superfície e água subterrânea. Ambientes 
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geológicos de erosão e deposição. Vulcanismo. Plutonismo. Terremotos. Geologia 

estrutural. Geologia do estado do Maranhão. Interpretação de mapas geológicos. 

Aplicações da geologia na engenharia ambiental e sanitária.  

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

LEINZ, Viktor; AMARAL, Sérgio Estanislau do. Geologia Geral. 14 ed. São Paulo, SP: 

Nacional, 2003. 399p. 

POPP, José Henrique. Geologia Geral. Rio de Janeiro, RJ: Livros Técnicos e Científicos, 

1979. 220p. 

BRINKMANN, Roland. Geologia Geral. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1974, 

c1964. 585 p. 

Complementar: 

BITAR, Omar Yazbek; COIMBRA, José de Avila Aguiar. Meio Ambiente e Geologia. São 

Paulo: SENAC, 2003. 

FERREIRA, Martin Portugal V. (org). A Geologia de Engenharia e os Recursos Geológicos. 

Vol1. Imprensa da Universidade de Coimbra. 2003. 

NILSON BORLINA MAIA; HENRY LESJAK MARTOS; WALTER BARRELLA. 

Indicadores ambientais: conceitos e aplicações. São Paulo: EDUC, 2001. 

 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

Materiais de Construção 

CH Créditos 

60 

T P 

Obrigatória ( X )            Eletiva (  ) 4 0 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

 Geologia 

OBJETIVO 

Apresentar aos alunos os materiais e ferramentas mais empregadas em obras civis e 

hidráulicas. Transmitir aos alunos à importância do conhecimento técnico-científico dos 

materiais de construção e da importância do atendimento as normas técnicas. Fazer o 

aluno experimentar técnicas para testar a qualidade dos materiais de construção. Tal 

disciplina permitirá aos alunos identificarem materiais utilizados na construção civil.  

EMENTA 

Qualidade dos aglomerantes. Classificação, produção, propriedades e índices de 

qualidade dos agregados. Índices físicos de agregados. Aglomerantes (Gesso, Cal aérea, 

hidráulica). Características, fabricação, propriedades e tipos de aplicação dos cimentos. 

Índices físicos e ensaios em cimentos. Características e propriedades da água e de 
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aditivos. Traço do concreto. Relações importantes (água/cimento, água/materiais secos), 

propriedades do concreto fresco e endurecido. Fundamentos de dosagem. Dosagem 

experimental. Fabricação do concreto. Controle de resistência do concreto. 

Generalidades de aços e ensaios. Generalidades, propriedades, produtos, fabricação e 

ensaios com materiais cerâmicos. Generalidades, tipos, fabricação e identificação de 

materiais plásticos. Materiais de proteção. Tintas e Vernizes. Como identificar a 

patologia do concreto, principalmente em construções de reservatórios, canais e 

barragens. Reciclagem dos materiais de construção civil. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

ABNT. Normas técnicas correlatas a materiais de construção civil. 

AMBROZEWICZ, Paulo Henrique Laporte. Materiais de construção: normas, especificações, 

aplicação e ensaios de laboratório. São Paulo, SP: Pini, 2012. 459 p. ISBN 9788572662642 

(broch) 

RIBEIRO, Carmen Couto; PINTO, Joana Darc da Silva.; STARLING, Tadeu. Materiais de 

Construção Civil. 3 ed. Belo Horizonte: Editora UFMG; Escola de Engenharia da UFMG, 

2011. 112p. (ingenium) ISBN 9788570418708 (broch.) 

PETRUCCI, Eladio Geraldo Requião. Materiais de construção. 12ed. São Paulo, SP: Globo, 

2003. 435 p. INSB 8525002313 (broch.) 

Complementar: 

ISAIA, Geraldo Cechella. Materiais de construção civil e princípios de ciências e engenharia 

de materiais. São Paulo: IBRACON, 2007. 2v.1 CD-ROM ISBN 9788598576183 

FREIRE, Wesley Jorge; BERALDO, Antonio Ludovico. Tecnologias e materiais alternativos 

de construção. CAMPINAS, SP: Editora da UNICAMP, 2003. 333p ISBN 852680653X 

(broch.) 

BAUER, Luiz Alfredo Falcão. Materiais de Construção 1.5.ed. ver. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 

2000. 2v. ISBN 9788521612490 (broch.:V.1) 

CASSA, José Clodoaldo Silva; CARNEIRO, Alex Pires; BRUM, Irineu Antônio Schadach de. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Reciclagem de entulho para a produção de materiais de 

construção. Salvador. BA: EDUFBA, CEF, 2001. 311P. ISBN 8523202269. (broch.) 

 

 

 

 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

Resistência dos Materiais 
CH Créditos 

60 

T P 

Obrigatória (X)            Eletiva ( ) 4 0 

PRÉ-REQUISITO 
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Código Denominação 

 Fundamentos da Resistência dos Materiais 

OBJETIVO 

Subsidiar os alunos para que tenham conhecimento técnico suficiente para avaliar 

carregamento de estruturas em concreto armado de reservatórios de água, canais e 

proteção de taludes de encostas e verificar a estabilidade de muros de arrimo em 

alvenarias de pedra. Pré-requisito para disciplina Estrutura do Concreto Armando. 

EMENTA 

Princípios gerais da resistência dos materiais. Conceito de tensões e deformação. 

Análises de tensões em estruturas e componentes submetidos aos esforços solicitantes 

(esforço normal, momento, torçor, momento fletor e esforço cortante). Análise de 

esforços combinados. Deformações em vigas. Flambagem. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

HIBBELER, Russell Charles. Resistência dos materiais. 7. Ed. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2010. 637 p. 

Beer, Ferdinand Pierre; E Russell Johnston Jr; John T DeWolf. Resistência dos materiais 

mecânica dos materiais. São Paulo McGraw-Hill : 2006  

BEER, Ferdinad Pierre; JOHNSTON, Elwood Russel; CLAUSEN, William E. Mecânica 

Vetorial para Engenheiros. 7 ed. Rio de Janeiro, RJ: McGraw Hill, 2006. 

Complementar: 

LACERDA, Flavio Suplicy de,. Resistência dos Materiais. 4 ed. Rio de Janeiro: Globo, 1964-

66. Nv. 

MELCONIAN, Sarkis. Mecânica técnica e resistência dos materiais. 17 ed. São Paulo: Érica, 

2006.  

 

 

 

 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

Hidráulica I 
CH Créditos 

60 

T P 

Obrigatória ( X )            Eletiva (  ) 4 0 

PRÉ-REQUISITO 
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Código Denominação 

 Fenômenos dos Transportes 

OBJETIVO 

Subsidiar o aluno da capacidade de examinar, para o caso específico da água, os 

conceitos emitidos em Fenômenos de Transportes sobre escoamento dos fluídos em 

geral e oferecer conhecimentos gerais sobre a aplicação desses conceitos aos 

dispositivos utilizados nas obras hidráulicos. 

EMENTA 

O escoamento sob regime permanente. O escoamento nos condutos sob regime 

permanente. Condutos forçados. Condutos forçados por gravidade. Condutos forçados 

por recalque. Sistemas elevatórios. Condutos livres. Canais abertos. Foronomia. 

Orifícios. Bocais e tubos curtos. Vertedores.  

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

PORTO, Rodrigo Melo. Hidráulica Básica. 4.ed. São Carlos, SP. EESC – USP, 2006. Xix, 516 

p. ISBN 8576560844 (broch) 

Baptista, Márcio Benedito; Márcia Maria Lara Pinto Coelho. Fundamentos de engenharia 

hidráulica. Belo Horizonte Editora UFMG : c2012 

Filho, Justo Moretti; Décio Eugênio Cruciani. Hidráulica Geral. Piracicaba USP/ESALQ/LER 

: 2006 

AZEVEDO  NETO, J.M. Manual de Hidráulica. São Paulo, Ed. Edgar Blucher, 1998, 669p. 

NEVES, Eurico Trindade. Curso de Hidráulica. 9ed. Porto Alegre: Globo, 1989. 577p. 

SILVESTRE, Paschoal. Hidráulica Geral. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1979. 

316p. ISBN 8521601999 (broch). 

PIMENTA, Carlito Flavio. Curso de Hidráulica Geral. 4ed. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 

1981. 2v. 

Armando Lencastre. Manual de Hidráulica Geral.  

Complementar: 

Bombas e Sistemas de Recalque – CETESB 

Instalações e Recalque – CETESB 

Hidráulica – Antônio de Carvalho Quintela. 

VIANNA, Marcos Rocha. Hidráulica para engenheiros sanitaristas e ambientais. Belo 

Horizonte: Universidade Fumec, FEA, 2007. 1v ISBN 9788561258009 (broch.) 

VIANNA, Marcos Rocha. Hidráulica aplicada as estações de tratamento de água. Belo 

Horizonte: Imprimatur, Artes, c2006. 1 dvd 

DENÍCULI, Wilson; SILVA, Demetrius David da; OLIVEIRA, Rubens Alves de. Hidráulica 

de condutos prefurados. Viçosa, MG: UFV, 2004. 93p. (cadernos didáticos (Ed. UFV); 101) 

INSB 8572691774 

BAPTISTA, Márcio Benedito; COELHO, Márcia Maria Lara Pinto. Fundamentos de 

Engenharia Hidráulica. 3 ed., rev. E ampl. Belo Horizonte, MG: Ed. UFMG: Escola de 

Engenharia da UFMG, 2010. 473p. ((Ingenium)) ISBN 9788570418289 (broch.) 

GRIBBIN, John E. Introdução a hidráulica, hidrologia e gestão das águas pluviais. São Paulo: 

Cengage Learning, 2009. Xii, 494p. ISBN 9788522106356 (broch.) 

LINSINGEN, Irlan Von. Fundamentos de sistemas hidráulicos. Florianópolis: Editora da 

UFSC, 2001. 399p. (Série didática) ISBN 9788532802026 (broch.) 
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Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

Saúde Ambiental 
CH Créditos 

60 

T P 

Obrigatória ( X )            Eletiva (  ) 4 0 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

 Microbiologia Ambiental 

OBJETIVO 

Subsidiar o aluno para que adquira a capacidade de identificar impactos significativos a 

saúde humana e comprometimento da saúde pública, trabalhando na perspectiva de 

forma o senso crítico sobre como os projetos de engenharia podem impactar na vida da 

comunidade, fazendo uma discussão entre ações higienistas e de promoção da saúde, e 

na perspectiva de, no decorrer do curso, os alunos façam, com dados levantado em 

campo, correlações das ações de saneamento e de controle ambiental com a promoção 

da saúde pública. Introduzir habilidade em estimar impactos de empreendimentos na 

saúde pública. Dar conhecimento técnico para que o aluno possa atuar em órgãos de 

vigilância sanitária e ambiental. 

EMENTA 

Doença. Agentes transmissores. Agentes causadores. Doenças ocasionadas por agentes 

químicos. Doenças ocasionadas por agentes físicos. Doenças ocasionadas por agentes 

biológicos. Doenças ocasionadas pela deterioração da qualidade do ar. Doenças 

relacionadas a contaminação do solo. Doença relacionadas a contaminação dos 

mananciais hídricos. Doenças relacionadas a ausência de saneamento ambiental. 

Doenças ocasionadas por passivos ambientais de empresas. Doenças transmissíveis e 

infecto parasitárias. Manifestações agudas e crônicas de doenças. Relação Doença-

Saúde. Saúde. Salubridade Ambiental. Saúde do Ambiente. Indicadores de Qualidade 

Ambiental Urbana. Indicadores de Qualidade Ambiental. Indicadores de Saúde. Ações 

de Prevenção da Doença. Ações de Promoção da Saúde. Abordagem higienista e de 

promoção da saúde no saneamento. Introdução a epidemiologia. Atuação do engenheiro 

ambiental e sanitarista na vigilância sanitária e ambiental. Normas relativas ao controle 

sanitário e ambiental. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

R.BONITA; R. BEAGLEHOLE; T. KJELLSTRON; [tradução e revisão científica Juraci A. 

Cesar]. Epidemiologia Básica. 2ed. 1 reimpr. – São Paulo: Santos, 2011. 213p. 
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ALMEIDA FILHO, Naomar. ROUQUAYROL, Mária Zélia. Introdução a Epidemiologia. 4 

ed. ver. E ampliada. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 282p. 

AVALIAÇÃO do impacto epidemiológico do programa de saneamento ambiental da Bahia de 

Todos os Santos (Bahia Azul).  Salvador, BA: Universidade Federal da Bahia, Instituto de 

Saude Coletiva, 2006. 543 p 

PHILIPPI JR, Arlindo. Saneamento, Saúde e Ambiente. Fundamentos para um 

desenvolvimento sustentável. Editor. Barueri, SP: Manole, 2005. (coleção ambiental) 842p. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 

em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Saúde Ambiental Guia básico para construção 

de indicadores. Brasília MS : 2011 

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Saneamento. 3 ed. rev. Brasília, Fundação 

Nacional da Saúde, 2004. 408p. 

Brilhante Ogenis Magno; Luiz Querino de Araújo Caldas. Gestão e avaliação de risco em 

saúde ambiental. Rio de Janeiro Fiocruz : 1999, 2004 

MACEDO, Jorge Antônio B. de. Águas & águas. 2. ed. atual. rev. Belo Horizonte: CRQ, 

2004. 977 p. ISBN 8590156869 

Complementar: 

Leandro Luiz Giatti. Fundamentos de saúde ambiental. Manaus, AM Editora da Universidade 

Federal do Amazonas : 2009 

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. 1 Caderno de pesquisa em engenharia e saúde pública. 

Brasília, FUNASA, 2013. 244p. 

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. 2 Caderno de pesquisa em engenharia e saúde pública. 

Brasília, FUNASA, 2013. 208p. 

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. 3 Caderno de pesquisa em engenharia e saúde pública. 

Brasília, FUNASA, 2013. 256p. 

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. 4 Caderno de pesquisa em engenharia e saúde pública. 

Brasília, FUNASA, 2013. 228p. 

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. 5 Caderno de pesquisa em engenharia e saúde pública. 

Brasília, FUNASA, 2013. 166p. 

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. 6 Caderno de pesquisa em engenharia e saúde pública. 

Brasília, FUNASA, 2013. 244p. 

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. 7 Caderno de pesquisa em engenharia e saúde pública. 

Brasília, FUNASA, 2013. 244p. 

 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

Soluções Sanitárias Unidomiciliares 

Apropriadas 

CH Créditos 

60 

T P 

Obrigatória (X)            Eletiva ( ) 4 0 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

  

OBJETIVO 
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Aguçar o senso crítico do aluno na escolha de tecnologias sanitárias e ambientais 

considerando aquela mais apropriada às condições sociais, econômicas e ambientais. 

Despertar interesse do aluno para soluções tecnológicas ecossustentáveis, e muitas vezes 

complementares as tecnologias tradicionais. Dotar o aluno da capacidade de realizar 

projetos de soluções sanitárias unidomiciliares para o manejo das águas servidas, 

esgotos sanitários e águas pluviais, para o adequado manejo dos resíduos sólidos e para 

captação e reservação adequada de água para abastecimento. 

EMENTA 

Custo energético, consumo de insumos, de água e impactos significativos nos serviços 

de saneamento. Comparação de soluções Sanitárias unidomiciliares e coletivas. 

Consumo de água e geração de resíduos e efluentes no domicílio. Com quantificá-los e 

caracterizá-los. Alagamentos nas cidades. Ciclo aberto e fechado de água e nutrientes 

no saneamento. Saneamento ecológico. Permacultura no saneamento. Técnicas 

unidomiciliares para esgotamentos, tratamento e reuso de águas sanitárias, servidas e 

pluviais. Técnicas unidomiciliares para o manejo e tratamento adequado dos resíduos 

sólidos. Oportunidade de geração de energia no saneamento. Uso racional dos recursos 

naturais. A casa ecológica. Soluções apropriadas aos usuários (aspectos social, 

econômico e cultural). Soluções apropriadas ao meio ambiente. Custos da solução 

sanitária e modicidade para o usuário.  

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Saneamento Ambiental, Sustentabilidade e 

Permacultura em Assentamentos Rurais – SAMSPAR. Coord. Prof. Dr. Bernardo A. N. 

Teixeira. Programa de Pesquisa em Saneamento. São Carlos. 2011. 244p. disponível em: 

http://www.iau.usp.br/pesquisa/grupos/habis/biblioteca/digital/relat%C3%B3rios/01_SAMSP

AR_RELATORIO%20FINAL_revisado_nov2011.pdf. 

Carvalho, Anésio Rodrigues de; Mariá Vendramini Castrignano de Oliveira. Princípios básicos 

do saneamento do meio. São Paulo Editora SENAC São Paulo : 2010 

Cutolo, Silvana Audrá; Tadeu Fabrício Malheiros; Arlindo Philippi Júnior. Potencial turístico e 

saneamento ambiental em unidades de conservação. Philippi Jr., Arlindo; Ruschmann, Doris 

van de Meene, editores Gestão ambiental e sustentabilidade no turismo. Barueri : Manole, 

c2010. Barueri Manole : 2010 

ROAF, Susan; FUENTES, Manuel; THOMAS, Stephanie.  Ecohouse:  a casa ambientalmente 

sustentável.  3. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2009. 488 p. ISBN 9788577803613 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (BRASIL). Elaboração de projeto de melhorias 

sanitárias domiciliares: orientações técnicas. Brasília: Funasa, 2006. 67 p. 

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Saneamento. 3 ed. rev. Brasília, Fundação 

Nacional da Saúde, 2004. 408p.  

PHILIPPI JR, Arlindo. Saneamento, Saúde e Ambiente. Fundamentos para um desenvolvimento 

sustentável. Editor. Barueri, SP: Manole, 2005. (coleção ambiental) 842p. 

Complementar: 

TELLES, Dirceu D'Alkmin; COSTA, Regina Helena Pacca Guimarães. FUNDAÇÃO DE 

APOIO À TECNOLOGIA.  Reúso da água:  conceitos, teorias e práticas.  2. ed., rev. atual. e 

ampl. São Paulo: Blücher: FAT, 2010. 408p. ISBN 9788521205364 

ANDREOLI, Cleverson Vitório.  Lodo de fossa séptica:  caracterização, tecnologias de 

tratamento, gerenciamento e destino final.  Rio de Janeiro: ABES, 2009. 358 p 

http://www.iau.usp.br/pesquisa/grupos/habis/biblioteca/digital/relat%C3%B3rios/01_SAMSPAR_RELATORIO%20FINAL_revisado_nov2011.pdf
http://www.iau.usp.br/pesquisa/grupos/habis/biblioteca/digital/relat%C3%B3rios/01_SAMSPAR_RELATORIO%20FINAL_revisado_nov2011.pdf
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KIPERSTOK, Asher (organizador). Prata da casa: construindo produção limpa na Bahia. 

Salvador – BA, Redes de Tecnologias Limpas da Bahia – Teclim/Universidade Federal da 

Bahia. 1 ed. 2008. 446p. 

GONÇALVES, Ricardo Franci. PROGRAMA DE PESQUISA EM SANEAMENTO BÁSICO 

(BRASIL) (Coord.).  Uso racional da água em edificações.   [Rio de Janeiro, RJ]: ABES, 2006. 

332 p. ISBN 9788570221544 

TOMAZ, Plínio.  Aproveitamento de água de chuva para áreas urbanas e fins não potáveis.   2. 

ed. São Paulo: Navegar, 2005. 180 p. (Série Tecnologia) ISBN 858767823X. 

MOTA, Suetônio. Urbanização e meio ambiente. 3ed. Rio de Janeiro: ABES, 2003. 356P. 

LOBO, Luiz. Saneamento Básico: em busca da universalização. Brasília: Ed. do Autor, 2003. 

228p. 

MURASE, Makoto.; FENDRICH, Roberto.; OLIYNIK, Rogério.  Manual de utilização das 

águas pluviais: (100 maneiras práticas).  Curitiba: Livraria do Chaim, 2002. 167 p. ISBN 

8588339056 (broch.) 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

Mecânica dos Solos 
CH Créditos 

60 

T P 

Obrigatória ( X )            Eletiva (  ) 4 0 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

 Geologia 

OBJETIVO 

Capacitar os alunos para realizar a caracterização e classificação do solo observando 

suas propriedades mecânicas, bem como ensaios de Granulometrias. É requisito para 

disciplina “Serviços de Saneamento: Obras, Manutenção e Operação” e “Operações 

Unitárias Físico, Química e Biológica”. 

EMENTA 

Partículas. Índices físicos. Ensaios Granulométricos. Classificação dos solos. Estrutura. 

Plasticidade e consistência. Compacidade. Permeabilidade. Percolação. Pressões dos 

solos. Compressibilidade. Fluxo de água nos solos. Rebaixamento do lençol de água. 

Conceitos básicos de barragens convencionais e de rejeitos. Fenomenologia de encostas 

naturais. Muros de arrimo. Estabilidade de taludes. Exploração do subsolo. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

Craig, R. F. (Robert F.). Mecânica dos solos. 7. ed. Rio de Janeiro : LTC, 2007. JONG 

VAN LIER, Quirijn de (Ed.). Física do solo. 1. ed. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira 

de Ciência do Solo, 2010. vii, 298 p. ISBN 9788586504068 (broch.) 
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FIORI, Alberto Pio; CARMIGNANI, Luigi. Fundamentos de mecânica dos solos e das 

rochas: aplicações na estabilidade de taludes. 2. ed. rev. e ampl. Curitiba: Ed. UFPR, 

2009. 602 p. (Pesquisa ; n.129) ISBN 9788573352122 (broch.). 

KLEIN, Vilson Antonio. Física do solo. Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo, 

2008. 212 p. ISBN 9788575156551 (broch.)x, 365 p. :  il. ;  28 cm. ISBN 

9788521615446. 

Pinto, Carlos de Sousa. Curso básico de mecânica dos solos, em 16 aulas / Carlos de 

Sousa Pinto. --  3. ed. com execícios resolvidos --  São Paulo : Oficina de 

Textos, c2006. 355 p. : il. ; 28 cm. 

Complementar: 

MASSAD, Faiçal. Obras de terra: curso básico de geotecnia. 2.ed. São Paulo: Oficina 

de Textos, 2010. 216 p. ISBN 9788586238970 (broch.) 

EHRLICH, Maurício; BECKER, Leonardo. Muros e taludes de solo reforçado: projeto 

e execução. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. 126 p. ISBN 9788586238949. 

MUIR WOOD, David. Soil mechanics: a one-dimensional introduction. Cambridge 

[England]; New York: Cambridge University Press, 2009. x, 239 p. ISBN 

9780521517737 (hardback) 

ORTIGÃO, J. Alberto Ramalho. Introdução a mecânica dos solos dos estados 

críticos. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, c1995. 378 p. ISBN 

8521608438 (broch.) 

 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

Construção Civil 
CH Créditos 

40 

T P 

Obrigatória ( X  )            Eletiva (  ) 4 0 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

 Materiais de Construção 

OBJETIVO 

Subsidiar o aluno de informações básicas para organizar canteiro de obras e realizar a 

administrar de obras civis de maneira a evitar perdas de insumos produtivos e gerar 

menos resíduos de construção civil. Pré-requisito para “Obras e Manutenção de 

Infraestrutura de Saneamento”. 

EMENTA 

Generalidades. Edificações. Elementos construtivos. Terreno para construção. 

Legislação correlata (código de obras, código civil, impostos e taxas, leis sociais, 

patrimônio). Locação da construção. Canteiro de serviços. Custo da construção. 

Elaboração do Orçamento. Habitação popular, casa de bombas, casas químicas. 

javascript:open_window(%22http://fenix2.ufrj.br:8991/F/23LE5FVYB6E3V7X44151B2TULUBV7C993MA8EL7XAE762QM6VX-66665?func=service&doc_number=000750138&line_number=0006&service_type=TAG%22);


P á g i n a  | 59 

 

Qualidade na construção. Fundações. Paredes e muros. Concreto armado. Coberturas. 

Escadas. Esquadrias. Revestimento de paredes. Argamassa. Tetos. Pavimentação. 

Pintura na construção. Acabamento da construção. Segurança na construção. Diretrizes 

para a construção enxuta.  

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

BEINHAUER, Peter. Atlas de detalhes construtivos, construção nova: com mais de 400 

pormenores. 2. ed. rev. Barcelona: GG, 2012. 342 p. ISBN 9788425224757 (broch.) 

Construção civil : projeto, execução e manutenção / Débora de Gois Santos 

[organizadora]. --  São Cristovão, SE : Editora UFS, 2009. 190 p. : il. ; 28 cm 

CONSTRUÇÃO civil: teoria & prática. [São Paulo]: Hemus, 2005. 3 v. ISBN 

8528905497 (v.1) 

HALPIN, Daniel W. Administração da construção civil. 2. ed Rio de Janeiro: LTC, 

c2004. 348 p ISBN 8521614098 (broch.) 
Complementar: 

TISAKA, Maçahico. Como evitar prejuízos em obras de construção civil: . São Paulo: 

Pini, 2011. 277p. ISBN 9788572662406 (broch.) 

SANTOS, Adriana de Paula Lacerda; JUNGLES. Como gerenciar as compras de 

materiais na construção civil: diretrizes para implantação da compra proativa. São 

Paulo: Pini, 2008. 116 p. ISBN 9788572661850 (broch.) 

GONÇALVES, José Carlos; MOREIRA, Marcos Donadello; BORGES, Vania 

Passos. Materiais de construção civil na Região Metropolitana de Salvador. Salvador: 

CPRM, 2008. 59 p.:il. (Série Rochas e minerais industriais; n.2.) 

SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes de. Como aumentar a eficiência da mão-de-

obra: manual de gestão da produtividade na construção civil. São Paulo: Pini 2006. 

100p. ISBN 8572661743 (broch.) 

LORDELO, Patricia Miranda; EVANGELISTA, Patrícia Pereira de Abreu; FERRAZ, 

Tatiana Gesteira de Almeida. Gestão de resíduos na construção civil: redução, 

reutilização e reciclagem.Salvador, BA: SENAI, 2007. 86 p. ISBN 

9788560771004(broch.) 

SOUZA, Ubiraci Espinelli Lemes de. Como reduzir perdas nos canteiros: manual de 

gestão do consumo de materiais na construção civil. São Paulo, SP: Pini, 2005. 128p. 

ISBN 8572661581 (broch.) 
 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

Estrutura do Concreto Armado 
CH Créditos 

60 

T P 

Obrigatória (X)            Eletiva ( ) 4 0 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

 Resistência dos Materiais 
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Objetivo 

Subsidiar o aluno para que tenha a capacidade de dimensionar estruturas de concreto 

armado aplicados em instalações sanitárias como casas químicas e de máquinas, 

reservatórios, canais e encostas. 

EMENTA 

Introdução ao concreto armado. Materiais. Ações e Solicitações. Flexão simples e 

cisalhamento. Introdução ao Projeto Estrutural. Aderência. Bases para o 

dimensionamento em Lajes, Escadas, Vigas, Pilares, Reservatórios, Canais e Encostas. 

Compressão, tração, flexão composta e torção. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos; MARCHETTI, Osvaldemar. Concreto 

armado: eu te amo. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Blücher, 2011. nv ISBN v.2 

9788521205821 (broch.) 

CARVALHO, Roberto Chust; FIGUEIREDO FILHO, Jasson Rodrigues de. Cálculo e 

detalhamento de estruturas usuais de concreto armado: segundo a NBR 6118:2003. 3. 

ed. São Carlos, SP: EdUFSCar, 2007. 367 p. ISBN 9788576000860 (broch.) 

ARAÚJO, José Milton de. Projeto estrutural de edifícios de concreto armado. Rio 

Grande, RS: Dunas, 2004. 216 p. ISBN 8586717053 (broch.) 
Complementar: 

KIMURA, Alio. Informática aplicada em estruturas de concreto armado: cálculos de 

edifícios com o uso de sistemas computacionais. São Paulo, SP: Pini, 2007. 624 p. ISBN 

9788572661829 (broch.) 

VASCONCELOS, Augusto Carlos de; CARRIERI JÚNIOR, Renato. A escola 

brasileira do concreto armado. São Paulo, SP: Axis Mundi, 2005. 207 p. ISBN 

9788585554347 (enc.) 

INTERNATIONAL ACI/CANMET CONFERENCE ON HIGH PERFORMANCE 

CONCRETE STRUCTURES AND MATERIALS, 4., 2005, Olinda, PE. ; HELENE, 

Paulo R. L. (Ed.). Quality of concrete structures and recent advances in concrete 

materials and testing: an international conference in honoring V. Mohan Malhotha : 

[Proceedings Fourth International Conference]. Farmington Hills, MI: American 

Concrete Institute, 2005. x, 516 p. ISBN 0870311824 (enc.) 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

Hidráulica II 
CH Créditos 

60 

T P 

Obrigatória (X)            Eletiva ( ) 4 0 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 
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 Hidráulica I 

OBJETIVO 

Desenvolver conteúdos complementares a disciplina hidráulica I e em particular 

relativos ao exame de conceitos associados ao escoamento da água em movimento 

variado e sobre a aplicação desses conceitos aos dispositivos utilizados em obras 

hidráulicas. É requisito importante para as disciplinas Hidrologia, e relativas a 

potabilização da água e tratamento de efluentes. 

EMENTA 

Canais em regime permanente e sob movimento gradualmente variado. Canais em 

regime permanente e sob movimento bruscamente variado. O escoamento sob regime 

não permanente. O escoamento nos meios porosos. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

PORTO, Rodrigo Melo. Hidráulica Básica. 4.ed. São Carlos, SP. EESC – USP, 2006. Xix, 516 

p. ISBN 8576560844 (broch) 

Baptista, Márcio Benedito; Márcia Maria Lara Pinto Coelho. Fundamentos de engenharia 

hidráulica. Belo Horizonte Editora UFMG : c2012 

Filho, Justo Moretti; Décio Eugênio Cruciani. Hidráulica Geral. Piracicaba USP/ESALQ/LER : 

2006 

AZEVEDO  NETO, J.M. Manual de Hidráulica. São Paulo, Ed. Edgar Blucher, 1998, 669p. 

NEVES, Eurico Trindade. Curso de Hidráulica. 9ed. Porto Alegre: Globo, 1989. 577p. 

SILVESTRE, Paschoal. Hidráulica Geral. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1979. 

316p. ISBN 8521601999 (broch). 

PIMENTA, Carlito Flavio. Curso de Hidráulica Geral. 4ed. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 

1981. 2v. 

Armando Lencastre. Manual de Hidráulica Geral.  

Complementar: 

Bombas e Sistemas de Recalque – CETESB 

Instalações e Recalque – CETESB 

Hidráulica – Antônio de Carvalho Quintela. 

VIANNA, Marcos Rocha. Hidráulica para engenheiros sanitaristas e ambientais. Belo 

Horizonte: Universidade Fumec, FEA, 2007. 1v ISBN 9788561258009 (broch.) 

VIANNA, Marcos Rocha. Hidráulica aplicada as estações de tratamento de água. Belo 

Horizonte: Imprimatur, Artes, c2006. 1 dvd 

DENÍCULI, Wilson; SILVA, Demetrius David da; OLIVEIRA, Rubens Alves de. Hidráulica 

de condutos prefurados. Viçosa, MG: UFV, 2004. 93p. (cadernos didáticos (Ed. UFV); 101) 

INSB 8572691774 

BAPTISTA, Márcio Benedito; COELHO, Márcia Maria Lara Pinto. Fundamentos de 

Engenharia Hidráulica. 3 ed., rev. E ampl. Belo Horizonte, MG: Ed. UFMG: Escola de 

Engenharia da UFMG, 2010. 473p. ((Ingenium)) ISBN 9788570418289 (broch.) 

GRIBBIN, John E. Introdução a hidráulica, hidrologia e gestão das águas pluviais. São Paulo: 

Cengage Learning, 2009. Xii, 494p. ISBN 9788522106356 (broch.) 

LINSINGEN, Irlan Von. Fundamentos de sistemas hidráulicos. Florianópolis: Editora da UFSC, 

2001. 399p. (Série didática) ISBN 9788532802026 (broch.) 

 



P á g i n a  | 62 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

OPU - Operações Unitárias Físico Química e 

Biológica aplicada a ETE e ETA 

CH Créditos 

60 

T P 

Obrigatória ( x  )            Eletiva (  ) 4 0 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

 Química Geral e Hidráulica II 

OBJETIVO 

Apresentar aos alunos conceitos fundamentais das operações unitárias, fenômenos e 

procedimentos utilizados para determinar parâmetros utilizados no dimensionamento 

de unidades de tratamento de água e efluentes. 

EMENTA 

Reatores usados em tratamentos de água. Balanço de Massa. Escoamento em Reatores. 

Reações Químicas e fatores intervenientes. Cinética dos reatores. Processos de 

tratamento envolvendo transferência de massa. Operações e processos unitários. 

Coagulação, produtos químicos utilizados, mecanismos de coagulação, fatores 

intervenientes na coagulação, unidade de misturas rápida, diagrama de coagulação. 

Floculação, gradiente hidráulico, mecanismos de transporte intervenientes, mecanismos 

de agregação e ruptura dos flocos, fatores intervenientes na floculação, tipos de unidades 

de floculação. Decantação, dispositivos de distribuição de água floculada, sedimentação 

de partículas discretas e floculadas, unidades de decantação, avaliação da decantação. 

Teoria da separação gravitacional. Flotação. Filtração, mecanismos intervenientes, meio 

filtrante, tipos de filtros empregados no tratamento, sistema de drenagem, camada 

suporte, calhas coletoras, sistemas operacionais. Ensaios de tratabilidade. Corrosividade 

e agressividade, técnicas físico e químico para atenuação. Aplicação de operações 

unitárias para remoção de contaminantes em efluentes industriais. Operações de óxido-

redução. Operações de neutralização e precipitação. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 
CREMASCO, Marco Aurelio. Operações unitárias em sistemas particulados e fluidomecânicos. São Paulo : Blucher 

, 2012. 423 p. : il. ; 24 cm 

Luiz Di Bernardo ; Angela Di Bernardo Dantas; Paulo Eduardo Nogueira Voltan. Tratabilidade de água e dos resíduos 

gerados em estações de tratamento de água. São Carlos LDiBe Editora : 2011 

Von Sperling, Marcos. Princípios básicos do tratamento de esgoto. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia 

Sanitária e Ambiental. Universidade Federal de Minas Gerais. 1996. 7ª impressão: 2009. 211p  

VIANNA, Marcos Rocha.  Hidráulica aplicada as estações de tratamento de agua.   5. ed. Belo Horizonte: Imprimatur, 

Artes, c2006. 1 DVD 

Metcalty and Eddy Inc. Wastewater Engineering – Treatment and Reuse. 4 ed McCraw Hill, New York 2003. 

LIBÂNIO, Marcelo. Fundamentos de Qualidade e Tratamento de Água. Campinas SP. Editora Átomo. 2005. 

Complementar: 
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Gauto, Marcelo. Química Industrial (recurso eletrônico). Porto Alegre: Boolman, 2013. 

DEZOTTI, Márcia (coord.) et al. Processos e técnicas para o controle ambiental de efluentes líquidos. Rio de Janeiro: 

E-papers, 2008. 360p.: il. (Série Escola Piloto de Engenharia Química COPPE/UFRJ. V5.) ISBN 978-85-7650-173-

2  

 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

Análise da Qualidade da Água 
CH Créditos 

60 

T P 

Obrigatória (X)            Eletiva ( ) 2 1 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

  

OBJETIVO 

Apresentar aos alunos um conjunto de parâmetros físico-químicos e bacteriológicos, 

importantes a avaliação da qualidade das águas naturais, águas potáveis e águas servidas. 

Ensiná-los os procedimentos técnicos de coleta e análise da qualidade da água por meio 

de aulas práticas laboratoriais, coleta e análise de amostras conferidas em corpos 

hídricos, na rede de abastecimento e em efluentes sanitários e/ou industriais. Apresentá-

los procedimentos exigidos para o adequado controle e vigilância da qualidade da água 

para consumo humano. 

EMENTA 

Propriedades da água. Características físicas, químicas e biológicas da água. A qualidade 

das águas naturais. O padrão de potabilidade das águas para abastecimento humano. A 

qualidade das águas residuárias sanitárias e industriais. Análise da qualidade da água e 

suas aplicações. Principais parâmetros de interesse ecológico e sanitários a serem 

analisados para avaliação da qualidade dos corpos hídricos. Principais parâmetros de 

qualidade da água no sistema de abastecimento. Definição de parâmetros a serem 

analisados em efluentes líquidos. Normas e procedimentos para coleta de amostras de 

água. Exames físico-químicos e bacteriológicos nos sistemas de abastecimento, nos 

corpos hídricos e em águas residuárias. Exame de DBO, DQO, Coliformes, Bactérias 

Heterotróficas, PH, Cor. Práticas de laboratório. Procedimentos de controle e de 

vigilância da qualidade da água para consumo humano. Procedimentos de controle e 

vigilância da qualidade dos efluentes líquidos. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 
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Macedo, Jorge. Métodos Laboratoriais de Análise Físico-Químicas e Microbiológicas. 

4 edição. Livros Direto do Autor. 2013. 

Andrew D Eaton; Mary Ann H Franson; American Public Health Association; American 

Water Works Association; Water Environment Federation. Standard methods for the 

examination of water & wastewater. Washington, DC American Public Health 

Association : c2005 

Matos, Antônio Teixeira de. Qualidade do meio ambiente físico ambiental práticas de 

laboratório. Viçosa Editora UFV : 2012 

Ministério da Saúde. PORTARIA Nº  2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011. Dispõe 

sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html. 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Guia Nacional de coleta e preservação 

de amostras: água, sedimentos, comunidades aquáticas e efluentes líquidos/ Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo; Organizadores: Carlos Jesus Brandão...Et al – São 

Paulo: CETESB; Brasília: ANA, 2011. 326p.: il. Disponível em: 

<http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/laboratorios/publicacoes/guia-nacional-

coleta-2012.pdf.>. 

MOZETO, A.A.; Umbuzeiro, G.A.; Jardim, W.F. Métodos de Coleta, análises físico-

químicas e ensaios biológicos e ecotoxicológicos de sedimento de água doce. CUBO 

Editora, 2006. 

Brasil. Ministério da Saúde. VIGILÂNCIA e controle da qualidade da água para 

consumo humano. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 211 p. (Série B--Textos básicos 

de saúde) ISBN 8533412401 (broch.) 

BRASIL. MS. MANUAL de procedimentos de vigilância em saúde ambiental 

relacionada à qualidade da água para consumo humano. Brasília: Ministério da Saúde, 

2006. 281 p. (Série A : normas e manuais técnicos) ISBN 8533412452 (broch.). 

Mendes, B. e Oliveira, J.F.S. Qualidade da Água para Consumo Humano. Ed. LIDEL, 

Porto, Portugal, 2004. 

MACEDO, J.A.B. Métodos Laboratoriais de Análise Físico-Químicas e 

Microbiológicas, 2001. 
Complementar: 

VON SPERLING, Marcos. Princípios do tratamento Biológico de Águas Residuárias: 

Instrodução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. Volume 01. 3ª edição. 

Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. Universidade 

Federal de Minas Gerais. 2005. 452 p. 

Di Bernardo, Luiz. Sabogal Paz, Lyda Patricia. Seleção de Tecnologias de Tratamento 

de Água. Spotaão Carlos: Editora LDIBE LTDA, 2008. 878 p. 

LIBÂNIO, Marcelo. Fundamentos de qualidade e tratamento de água. Campinas, SP: 

Editora Átomo, 2005. 444p.   

Weiner, Eugene R. Applications of environmental aquatic chemistry : a practical guide. 2. ed.  

Boca Raton, FL : CRC Press, c2008. xix, 436 p. :  il ;  25 cm.  ISBN 9780849390661 

(broch.) 

CLARK, Robert Maurice. Modeling water quality in distribution systems. 2nd ed. 

Denver, CO: American Water Works Association, 2012. xxv, 400 p., [16] p. of plates 

ISBN 9781583218167. 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html
javascript:open_window(%22http://fenix2.ufrj.br:8991/F/75LPG6LGXNJPSY3QAEEHN4VNLIMF82AAXCFGIVU21XEPL84XJ9-08585?func=service&doc_number=000784955&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://fenix2.ufrj.br:8991/F/75LPG6LGXNJPSY3QAEEHN4VNLIMF82AAXCFGIVU21XEPL84XJ9-08586?func=service&doc_number=000784955&line_number=0007&service_type=TAG%22);
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Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

Hidrologia 

CH Créditos 

60 

T P 

Obrigatória (X)            Eletiva ( ) 4 0 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

 Hidráulica II, Mecânica dos Solos, Estatística, Topografia 

OBJETIVO 

Subsidiar o aluno para aplicar métodos de coleta e análise de dados de ocorrência de 

precipitações e vazões, aspectos físicos distribuição e circulação da água no ciclo 

hidrológico necessário a dimensionamento de sistemas de micro e macro drenagem, 

barragens e para desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o uso racional dos 

recursos hídricos. É requisito para as disciplinas Manejo e Drenagem das Águas Pluviais 

e Gestão dos Recursos Hídricos. 

EMENTA 

Campo de estudo da Hidrologia. Ciclo hidrológico. Aplicação a Engenharia. Dados 

Hidrológicos Básicos. Método de estudo. Balanço Hídrico. Bacias Hidrográficas. 

Precipitação. Infiltração. Evapotranspiração. Escoamento superficial. Variáveis 

intervenientes no comportamento das vazões dos rios. Transporte de sólidos. 

Regularização das Vazões. Método racional, do índex-área e do hidrograma unitário. 

Regularização das vazões. Águas subterrâneas. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

Carlos E. M Tucci. Hidrologia ciência e aplicação. Porto Alegre Editora da UFRGS ABRH : 

2009. 

Garcez, Lucas Nogueira; Guillermo Acosta Alvarez. Hidrologia. São Paulo Edgard Blucher : 

2009, 1988 

TUCCI, Carlos E. M. (org.). Hidrologia: ciências e aplicação. 3 ed, primeira reimpressão. Porto 

Alegre: Editora da UFRGS/ABRH, 2004. 

TUCCI, Carlos E. M. Regionalização de vazões. Ed. Universidade/UFRGS, 2002.  

Carlos José Gonçalves de Souza Lima; Conan Ayade Salvador; Everaldo Moreira da Silva; 

Fernando Campos Mendonça; João Fernando Silva; Marcos Vinícius Folegatti; Rubens Duarte 

Coelho; Sérgio Nascimento Duarte. Hidrologia. Pracicaba ESALQ/LEB : 2012. 

Complementar: 

GITIRANA JR., Gilson; CARVALHO, Eufrosina Terezinha Leão; CARVALHO, José 

Camapum de.  Tópicos sobre infiltração:  teoria e prática aplicadas a solos tropicais.  Brasília, 

DF: Faculdade de Tecnologia, 2012. 644p. ISBN 9788540002197 

Del Rio, J. Introdução ao tratamento de dados espaciais na hidrologia. Ed. Bubok. ISBN 

9788499811413. 

Lucas Nogueira & Guillermo Acosta Alvarez. Hidrologia. Ed.2. E. Blucher, 1988. 291 p.  
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LIBARDI, P. L.  Dinâmica da água no solo.   São Paulo, SP: EDUSP, 2005. 335 p. (Acadêmica; 

61) ISBN 8531407567 

 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

Instalações Prediais 
CH Créditos 

90 

T P 

Obrigatória ( X )            Eletiva ( ) 4 1 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

 Hidráulica I 

 Eletricidade 

 Expressão Gráfica 

OBJETIVO 

Dar subsídios ao aluno para que o mesmo tenha condições de dimensionar e representar 

em gráficos computacionais instalações hidrossanitárias, de energia e gás em unidades 

habitacionais, conjunto de unidades habitacionais e em casa de máquinas atendendo 

normas vigentes. 

EMENTA 

Normas, dimensionamento e representação gráfica de: Instalações de água fria; 

Instalações de água quente; Instalações e Proteção contra incêndio; Instalações de 

esgotos sanitários; Instalações de águas pluviais; Instalações de gás; e Instalação de 

energia. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

Normas para instalações prediais: água, esgoto, drenagem, gás e energia. 

COELHO, Ronaldo Sergio de Araujo. Instalações elétricas: sistemas prediais de energia 

elétrica, proteção contra descargas atmosféricas e telefonia. São Luís: Ed. do Autor, c2013. 

418 p. 

Geraldo Cavalin, Severino Cervelin. Instalações elétricas prediais: conforme norma NBR 

5410:2004. 21. ed. rev. e atual. São Paulo: Érica, 2012. 422 p. :  il ;  2012. 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos; Ribeiro Jr, Geraldo de Andrade. Instalações 

hidráulicas prediais usando tubos de PVC e PPR. 3 ed. São Paulo: Blucher, 2010. xvi, 344 p. 

:  il. ;  24 cm. ISBN 9788521205517. 

Macintyre, Archibald Joseph. Instalações hidráulicas : prediais e industriais / Archibald Joseph 

Macintyre. 4ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. xiv, 579 p. :  il. ;  28cm. ISBN  9788521616573 

javascript:open_window(%22http://fenix2.ufrj.br:8991/F/YCT33RG4CKEC6Y2QV1Q9YRRIPBHL4UDYRYHI1K4QNQ29UJ81GC-07181?func=service&doc_number=000775862&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://fenix2.ufrj.br:8991/F/YCT33RG4CKEC6Y2QV1Q9YRRIPBHL4UDYRYHI1K4QNQ29UJ81GC-07181?func=service&doc_number=000775862&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://fenix2.ufrj.br:8991/F/YCT33RG4CKEC6Y2QV1Q9YRRIPBHL4UDYRYHI1K4QNQ29UJ81GC-07179?func=service&doc_number=000775862&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://fenix2.ufrj.br:8991/F/YCT33RG4CKEC6Y2QV1Q9YRRIPBHL4UDYRYHI1K4QNQ29UJ81GC-09598?func=service&doc_number=000778216&line_number=0007&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://fenix2.ufrj.br:8991/F/YCT33RG4CKEC6Y2QV1Q9YRRIPBHL4UDYRYHI1K4QNQ29UJ81GC-09599?func=service&doc_number=000778216&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://fenix2.ufrj.br:8991/F/YCT33RG4CKEC6Y2QV1Q9YRRIPBHL4UDYRYHI1K4QNQ29UJ81GC-09599?func=service&doc_number=000778216&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://fenix2.ufrj.br:8991/F/YCT33RG4CKEC6Y2QV1Q9YRRIPBHL4UDYRYHI1K4QNQ29UJ81GC-09597?func=service&doc_number=000778216&line_number=0005&service_type=TAG%22);
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MELO, V. O; AZEVEDO Netto, J. M. Instalações Prediais Hidráulico-sanitárias. 3ª ed. São 

Paulo: Editora Edgard Blucher, 2000. 185p. ISBN 852120020X 

FONTES, Luiz Carlos A. de A. Instalações hidráulicas prediais de aguas pluviais. Salvador, 

BA: EDUFBA, 2000. nv. (Pretexto) ISBN 852320203X (broch.) 

Complementar: 

Execução e manutenção de sistemas hidráulicos prediais / 2000 - GONÇALVES, Orestes 

Marraccini. Execução e manutenção de sistemas hidráulicos prediais. São Paulo: PINI, 2000. 

190 p. ISBN 8572661158 (Broch.).  

Ruth Silveira Borges, Wellington Luiz Borges. Manual de instalações prediais hidraulico-

sanitarias e de gas. 4 ed. Pini, 1992. ISBN 857266002X, 9788572660020. 546p.  

 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

AIA – Avaliação de Impacto Ambiental 
CH Créditos 

60 

T P 

Obrigatória ( X )            Eletiva (  ) 4 0 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

 Hidrologia 

 Saúde Ambiental 

OBJETIVO 

Proporcionar um conhecimento crítico ao aluno sobre o instrumento de Gestão 

Ambiental, sua aplicação e finalidades. Dotar o aluno da capacidade de utilizar 

ferramentas e metodologias para realizar a avaliação de impactos ambientais de 

empreendimentos; mensurar o significado dos impactos ambientais na sociedade e no 

equilíbrio ambiental; indicar condicionantes ambientais necessários aos 

empreendimentos (medidas para evitar, atenuar e compensar os impactos ambientais 

pertinentes). 

EMENTA 

O instrumento Avaliação do Impacto Ambiental e legislação correlata. 

Responsabilidades e Competências quanto a adoção do Instrumento de Avaliação do 

Impacto. Interação Empreendimento e Meio Ambiente. Fatores Ambientais. Meio 

Físico. Meio Biótico. Meio Sócio-Econômico. Ações Geradoras de Impacto. Etapas do 

Empreendimento (Planejamento, Implantação, Operação). Check List de Impactos. 

Matriz de Identificação de Impactos. Caracterização do Impacto: Fase de 

Acontecimento, Fator Ambiental, Localização, Natureza, Ocorrência, Magnitude, 

Temporalidade, Reversibilidade, Significância, Medidas Mitigadoras e 

javascript:%20MM_showHideLayers(%22dados%22,%22%22,%22show%22);carrega_dados_acervo(%22308485%22);
javascript:%20MM_showHideLayers(%22dados%22,%22%22,%22show%22);carrega_dados_acervo(%22308485%22);
javascript:%20MM_showHideLayers(%22dados%22,%22%22,%22show%22);carrega_dados_acervo(%22308485%22);
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ruth+Silveira+Borges%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Wellington+Luiz+Borges%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
javascript:%20MM_showHideLayers(%22dados%22,%22%22,%22show%22);carrega_dados_acervo(%22254098%22);
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Potencializadoras. Outros Métodos AIA: Rede de Interação, Modelos Matemáticos, 

Superposição de Cartas, Método Delphi, outros. RIMA. Interdisciplinaridade. 

Participação Pública. Auditoria. Compatibilização da AIA com Outros Instrumentos de 

Gestão: Licenciamento, Sistema de Gestão Ambiental e Análise do Ciclo de Vida. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. São Paulo: 

Oficina de Textos, c2008. 495 p. ISBN 9788586238796 (broch.).  

CARLETTO, Marcia Regina. Avaliação de impacto tecnológico: reflexões, fundamentos e 

práticas. Curitiba, PR: Ed. UTFPR, 2011. 246 p. (Novos autores da educação profissional e 

tecnológica.) ISBN 9788570140784 

INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA. Perícia 

ambiental. São Paulo: Pini, 2011. 161p. ISBN 9788572662437 (broch.) 

CUNHA, Sandra Baptista da; GUERRA, Antonio José Teixeira. Avaliação e perícia 

ambiental. 11. ed. Rio de Janeiro, RJ: Bertrand Brasil, 2010. 284 p. ISBN 9788528606980 

(broch.) 

SANTOS, Luciano Miguel Moreira dos,. Avaliação ambiental de processos industriais. Ouro 

Preto: ETFOP, 2002. 177 p. ISBN 8586473049  

LA ROVERE, E. Lèbre. Manual de auditoria ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 

2001 xii, 136 p. ISBN 8573032634 (broch.). 

Complementar: 

SCHIANETZ, Bojan. Passivos ambientais: levantamento histórico avaliação da periculosidade 

ações de recuperação. Curitiba: SENAI, 1999. 205 p. ISBN 8572680039 

GOMES, Sônia Maria da Silva; GARCIA, Claudio Osnei; SOUZA, André Luis Rocha de. 

Controladoria ambiental: gestão social, análise e controle. São Paulo: Atlas, 2013. 313 p. ISBN 

9788522476503 

PINHO, Hortênsia Gomes. Prevenção e reparação de danos ambientais: as medidas de 

reposição natural, compensatórias e preventivas e a indenização pecuniária. Rio de Janeiro: GZ 

2010. 624 p. ISBN 9788562490361(broch.) 

Sandra Baptista da Cunha; Guerra, Antonio Jose Teixeira. Impactos ambientais urbanos no 

Brasil. Rio de Janeiro Bertrand Brasil : 2004 

 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

Poluição Atmosférica – Origem, 

Monitoramento e Abatimento. 

CH Créditos 

60 

T P 

Obrigatória (X)            Eletiva ( ) 4 0 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

 Química Geral 

OBJETIVO 

javascript:%20MM_showHideLayers(%22dados%22,%22%22,%22show%22);carrega_dados_acervo(%22484702%22);
javascript:%20MM_showHideLayers(%22dados%22,%22%22,%22show%22);carrega_dados_acervo(%22484702%22);
javascript:%20MM_showHideLayers(%22dados%22,%22%22,%22show%22);carrega_dados_acervo(%22371297%22);
javascript:%20MM_showHideLayers(%22dados%22,%22%22,%22show%22);carrega_dados_acervo(%22371297%22);
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Subsidiar o aluno para que o mesmo possa desenvolver a capacidade técnica de analisar 

a qualidade do ar, identificar fontes poluidoras e medidas de controle da qualidade do 

ar. 

EMENTA 

Características e composição atmosférica. Relação da qualidade do ar com a presença 

de áreas verdes. Caracterização, classificação e origem dos poluentes atmosféricos. 

Transporte, transformações e dispersão de poluentes. Efeitos da poluição atmosférica. 

Indicadores de Qualidade do Ar. Aspectos legais. Estratégia de Monitoramento. 

Medidas de abatimento. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

COOPER, C. David; ALLEY, F. C. Air pollution control: a design approach. 4rd ed. Long 

Grove, IL: Waveland, 2011. xvi, 839 p. ISBN 9781577666783. 

GOMES, João Fernando Pereira. Poluição atmosférica: um manual universitário. 2. ed. Porto: 

Publindústria, 2010. 266 p. ISBN 9789728953386. 

LENZI, Ervim. Introdução a química da atmosfera: ciências, vida e sobrevivência. Rio de 

Janeiro: LTC, 2009. 464p. ISBN 978-85-216-1633-7. 

VALLERO, Daniel A. Fundamentals of air pollution. 4th ed. Amsterdam; Boston: Elsevier, 

2008. xxiii, 942 p. ISBN 9780123736154 

BAIRD, Colin. Química Ambiental. Trad. Maria Angeles Lobo Recio e Luiz Carlos Marques 

Carrera. – 2ª ed. – Porto Alegre: Bookman, 2002. 622p. ISBN 85-363-0002-7 

DE NEVERS, Noel. Air pollution control engineering. 2nd ed. Long Grove, IL: Waveland, 

c2000. xx, 586 p. ISBN 1577666747 (enc.). 

Complementar: 

DERISIO, Jose Carlos. Introdução ao controle de poluição ambiental. 4.ed. São Paulo, SP: 

Oficina de Textos, 2012. Não paginado ISBN 9788579750465 (broch.) 

BRAGA, Benedito. Introdução à engenharia ambiental. 2. ed. São Paulo: Pearson/Prentice 

Hall, 2005. xvi, 318 p. ISBN 9788576050414 (broch.). 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

Poluição do Solo – Avaliação, Monitoramento e 

Remediação. 

CH Créditos 

60 

T P 

Obrigatória (X)            Eletiva ( ) 4 0 

OBJETIVO 

Subsidiar o aluno para que o mesmo adquira conhecimento necessário a avaliação a 

qualidade do solo e na identificação de soluções técnicas de atenuação da degradação 

do solo. 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 
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 Microbiologia Ambiental 

 Química Geral 

 Mecânica dos Solos 

EMENTA 

Estudo dos parâmetros físicos e químicos relacionados à qualidade do meio poroso, 

entendido como um meio trifásico (sólido, líquido, gás). Análise dos principais impactos 

sobre este ecossistema. Legislação pertinente à proteção da qualidade do solo e aquífero. 

Padrões de qualidade para solos e água subterrânea. Procedimentos de controle e 

remediação de solos e aquíferos degradados. Conceitos básicos de toxicologia e análise 

de risco ambiental. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

Mirsal, Ibrahim. Soil Pollution: Origin, Monitoring & Remediation. 2nd ed. Editora: 

Springer. 2008. ISBN 978-3-642-08968-8 

Domínguez, Javier B. (org.). Soil Contamination Research Trends. Editora: Nova. 

2008. 

VALENTIN, Luís Sergio Ozório. Requalificação Urbana, contaminação do solo e 

risco a saúde: um caso na cidade de São Paulo – São Paulo. Annablume; FAPESB. 

2007. 

Václav Šašek,John A; Glaser,Philippe Baveye. The Utilization of Bioremediation to 

Reduce Soil Contamination: Problems and Solutions. NATO Science Series. Vol 19. 

Prague, Czech Republic. 2000. ISBN 1-4020-1141-5. 

Macedo, Jorge. Métodos Laboratoriais de Análise Físico-Químicas e Microbiológicas. 

4 edição. Livros Direto do Autor. 2013.  

Araujo, Gustavo Henrique de Sousa; Almeida, Josimar Ribeiro de; Guerra, Antônio 

José Teixeira. Gestão ambiental de áreas degradadas. Rio de Janeiro Bertrand Brasil : 

2008 
Complementar: 

BERNARDES, Ricardo Silveira; SOARES, Sérgio Rodrigues Ayrimoraes. 

Fundamentos da respirometria no controle da poluição da água e do solo. Brasília: 

UnB, 2005. 164 p ISBN 8523008 594. 

Rachel Bardy Prado, Ana Paula Dias Turetta e Aluísio Granato de Andrade (org). 

Manejo e conservação do solo e da água no contexto das mudanças ambientais. Rio de 

Janeiro : Embrapa Solos, 2010. 486 p. ;  23 cm  

Alloway, Brian J. (Ed.). Heavy Metals in Soils: Trace Metals and Metalloids in Soils 

and their Bioavailability. Series: Environmental Pollution, Vol. 22. 3rd ed. 2013, 

XVIII, 613 p. 60 illus., 3 illus. in color. Editora: Springer. ISBN 978-94-007-4470-7 

Meuser, Helmut. Treatment of Contaminated and Disturbed Land. 

Series: Environmental Pollution, Vol. 23. Editora: Springer. 2013, XIX, 406 p. 159 

illus., 53 illus. in color. ISBN 978-94-007-5751-6. 

Osman, Khan Towhid. Principles, Properties and Management. Editora: Springer., 

XXII, 271 p. 108 illus. ISBN 978-94-007-5663-2.  

Blanco-Canqui, Humberto, Lal, Rattan. Principles of Soil Conservation and 

Management. Editora: Springer. 2008, XXIV, 617 p. ISBN 978-1-4020-8709-7 

javascript:open_window(%22http://fenix2.ufrj.br:8991/F/1U2IYM6TQ2D3Q44BEMSN2RS66R82MBM25QYE797P1TXG8KM9UV-34621?func=service&doc_number=000778222&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://fenix2.ufrj.br:8991/F/1U2IYM6TQ2D3Q44BEMSN2RS66R82MBM25QYE797P1TXG8KM9UV-34621?func=service&doc_number=000778222&line_number=0008&service_type=TAG%22);
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/ Paulo Sergio Moreira Soares, Lidia Yokoyama, Denize Dias de Carvalho Freire. 

Transporte de metais pesados no solo no contexto da disposição de resíduos sólidos. 

Rio de Janeiro : CETEM, 2005. 43p. :  il. ;  21cm. ( Tecnologia ambiental ; ; 33 ). 

ISBN 8572272208.  

 MILLIOLI, VALÉRIA SOUZA; FREIRE, DENIZE DIAS DE CARVALHO; 

CAMMAROTA, MAGALI CHRISTE; CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL 

(BRASIL).  Tratamento de areia de praia contaminada por óleo cru utilizando reagente 

de Fenton.   Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2004. 38 p. (Série Tecnologia Ambiental 

;31) ISBN 857227202X 

 

 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

Corpos Hídricos – Avaliação, Monitoramento e 

Controle da Poluição 

CH Créditos 

60 

T P 

Obrigatória (X)            Eletiva ( ) 4 0 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

 Hidrologia 

 Análise da Qualidade da Água 

OBJETIVO 

Subsidiar o aluno para que o mesmo tenha a compreensão como as atividades antrópicas 

afetam o ambiente o ecossistema aquático comprometendo a sua qualidade e seus usos. 

Fornecer aos alunos ferramenta básica para a identificação das fontes de poluição 

ambiental, bem como, para avaliar ou predizer os impactos nos corpos hídricos oriundas 

de contribuições de efluentes sanitários e industriais. 

EMENTA 

Caracterização dos corpos hídricos. Função ecológica e social dos corpos hídricos. 

Legislação aplicada - qualidade da água dos corpos hídricos segundo classes de usos 

preponderantes. Fontes de contaminação e degradação da qualidade da água. Impactos 

ambientais e sanitários importantes nos corpos hídricos. Fenômenos: estratificação 

térmica, eutrofização, autodepuração. Legislação aplicada a padrões de lançamento de 

efluentes e proteção da qualidade dos recursos hídricos. Parâmetros fisico-químico e 

biológicos (análise da qualidade da água). Caracterização de efluentes sanitários e 

industriais e determinação da carga poluidora despejados nos corpos hídricos. 

Decaimento de oxigênio. Variáveis hidráulicas de corpos hídricos. Modelos 
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matemáticos de Streeter e Phelps. Capacidade de depuração dos corpos hídricos. Plano 

de monitoramento da qualidade da água. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

SPERLING, Marcos Von.  Estudos e modelagem da qualidade da água de rios.   Belo 

Horizonte, MG: DESA, c2007, 2008. 588 p. (Princípios do Tratamento Biológico de 

Águas Residuárias ; ISBN 8588556072  

Zhen Ji-Gang. Hidrodinâmica e Qualidade da água: rios modelagem, lagos e estuários. 

Editora: Wiley. Janeiro 2008. 704 p. ISBN: 978-0-470-13543-3. 

R. Manivana. Water Quality Modeling: Rivers, Streams, and Estuaries. Editora Author, 

2008. ISBN 81-89422-93-6.  

Magalhães Junior, Antonio Pereira. Indicadores ambientais e recursos hídricos: 

realidade e perspectivas para o Brasil a partir de experiência francesa / Antonio Pereira 

Magalhães Junior. Edição   3. ed. Rio de Janeiro : Bertrand Brasil, 2011.  686 p. :  il. ;  

21 cm. 

SMOL, J. P.  Pollution of lakes and rivers:  a paleoenvironmental perspective.  2nd ed. 

Malden, Mass.: Blackwell Publishing, 2008. viii, 383 p. ISBN 9781405159135 (broch.) 

Pivele, R.P. e Kato, M.P. Qualidade das Águas e Poluição: aspectos físico-químicos. 1ª 

ed. ABES. 2006. 
Complementar: 

Riane T. S. Nunes, Marcos A.V. Freitas e Luiz Pinguelli Rosa (organizadores). 

Vulnerabiblidade dos recursos hídricos no âmbito regional e urbano. Rio de Janeiro : 

Interciência, 2011. 196 p. :  il. ;  25 cm. ISBN 9788571932210   

Mezomo, Águeda Marcéi.  A qualidade das águas como subsídio para gestão ambiental.  

Porto Alegre : EMATER-ASCAR, 2010. 220 p. :  il. color. ;  26 cm.  ISBN 

9788598842066. 

CYBIS, Luiz Fernando et al. Manual para estudo de cianobactérias planctônicas em 

mananciais de abastecimento público: caso da represa Lomba do Sabão e lago Guaíba, 

Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS: Rio de Janeiro: ABES/RJ, 2006. 64 

p. ISBN 8570221533 (broch.) 

CONTE, Maria de Lourdes; LEOPOLDO, Paulo Rodolfo. Avaliação de recursos 

hídricos: Rio Pardo, um exemplo. São Paulo: Editora UNESP, 2001. ISBN 85-7139-

335-4 

VON SPERLING, Marcos. Introdução à Qualidade das Águas e ao tratamento de 

esgotos.  Capítulos 1, 2 e 3. Noções de Qualidade da Água – Características das Águas 

Residuárias – Legislação Ambiental e impacto do lançamento de efluentes nos corpos 

hídricos receptores. – 3ª ed. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e 

Ambiental; Universidade Federal de Minas Gerais; 2005. 452p. ISBN: 85-7041-114-6. 

BRASIL. Panorama da qualidade das águas superficiais do Brasil 2012 / Agência 

Nacional de Águas. Brasília, DF : Agência Nacional de Águas, 2012. 264 p. :  il. color. 

;  30 cm. ISBN 9788582100073. 

BRASIL.  A questão da água no nordeste / Agência Nacional de Águas, Centro de 

Gestão e Estudos Estratégicos. Brasília, D. F. : Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 

Agência Nacional de Águas, 2012.  431 p. :  il. color ;  24 cm.  ISBN 9788560755455. 

COMISSÃO EUROPEIA. Qualidade das águas balneares : época balnear de 2005 / 

Comissão Europeia. Luxemburgo : Seviço das Publicações Oficiais das Comunidades 

Europeias, 2006. 17 p. :  il. 
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VIEIRA, Vicente de Paulo Pereira Barbosa.  Análise de risco em recursos hídricos:  

fundamentos e aplicações.  Porto Alegre, RS: ABRH, 2005. 361 p. (ABRH de recursos 

hídricos ; v.10) ISBN 8588686139 

Knie, Joachim L. W. Testes ecotoxicológicos : métodos, técnicas e aplicações / Joachim 

L. W. Knie, Ester W. B. Lopes. --. Florianópolis : FATMA, 2004. 288p. :  il., col. ;  

24cm. ISBN: 8587391054. 

SOUZA, Célia Alves de (organizadora).  Bacia hidrográfica do Rio Paraguai - MT : 

dinâmica das águas, uso e ocupação e degradação ambiental. São Carlos : Cubo, 2012.  

209 p. :  il. color. ;  29 cm. ISBN  9788560064311. 

Hora, Mônica de Aquino Galeano Massera da. SisVazNat 1.0 : sistema de reconstituição 

de séries de vazões naturais. Edição   1. ed. -   Imprenta   Niterói, RJ : UFF, 2010. 76 p. 

:  il. color ;  30 cm +  1 CD-ROM.  ISBN 9788591033300 

Whately, Marussia. Serviços ambientais : conhecer, valorizar e cuidar: subsídios para a 

proteção dos mananciais de São Paulo. São Paulo : Instituto Socioambiental, 2008.  

Descrição   119 p. :  il. color. ;  23 cm. ISBN 9788585994563. 

PEREIRA, Paulo Affonso Soares. Rios, redes e regiões: a sustentabilidade a partir de 

um enfoque integra dos recursos terrestres. Porto Alegre: AGE, 2000. 348P. 

 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

Resíduos Sólidos – Manejo, Limpeza Pública e 

Tecnologia 

CH Créditos 

60 

T P 

Obrigatória (X)            Eletiva ( ) 4 0 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

 Mecânica dos Solos 

 Topografia 

 Hidrologia 

 Microbiologia 

OBJETIVO 

Subsidiar o aluno para que adquira a capacidade de dimensionar sistemas otimizados e 

adequados do ponto de vista sócio ambiental para os serviços de limpeza pública, coleta 

de lixo urbano e unidades de processamento e destinação final de resíduos sólidos e 

quanto aos aspectos técnicos e normativos quanto a gestão de resíduos especiais. 

EMENTA 

Resíduos Sólidos. Lixo. Materiais Recicláveis. Geração de Resíduos Sólidos. Fatores 

intervenientes na geração de resíduos sólidos. Caracterização dos resíduos. Gerador e 
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responsabilidades. Resíduos Públicos.  Gerenciamento de resíduos especiais de 

responsabilidade privada. Quantificação e caracterização de resíduos. 

Acondicionamento, coleta e destinação final. Roteiro ótimo de coleta de resíduos 

sólidos. Serviços de limpeza pública. Serviços congêneres. Tecnologia de Tratamento. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

LIMA, José Dantas de. Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil. ABES. 2001. 265 p. 

GARCIA, Eloisa; FUNDAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL. Resíduos sólidos urbanos e a economia verde. Rio de Janeiro: FBDS, 

[2012]. 43 p. (Coleção de estudos sobre diretrizes para uma economia verde no Brasil) 

AGUIAR, Carmelita Bizerra de.  Resíduos sólidos e sua destinação final.   Salvador (BA): 

CONDER, 2011. 216 p. (Em pauta ano 1, n. 1) 

Sandro Luiz da Costa. Gestão integrada de resíduos sólidos urbanos aspectos jurídicos e 

ambientais. Aracaju Evocati : 2011 

Mazzini, Ana Luiza Dolabela de Amorim. Nosso lixo de cada dia: desafios e oportunidades. 

Belo Horizonte : Ed. do Autor, 2008. 68 p. :  il. ;  21 cm. ISBN 9788590365532   

MESQUITA JÚNIOR, José Maria de.  Gestão integrada de resíduos sólidos.   Brasília, DF: 

Instituto Brasileiro de Administração Municipal, 2007. 39 p. (Mecanismo de desenvolvimento 

limpo aplicado a resíduos sólidos; 1) ISBN 9788574030241(broch.). 

GOMES NETO, Octávio da Costa.  Diretrizes para elaboração de propostas de projetos.   

Brasília, DF: Instituto Brasileiro de Administração Municipal, 2007. 42 p. (Mecanismo de 

desenvolvimento limpo aplicado a resíduos sólidos; 5) ISBN 9788574030210 (broch.). 

Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Rio de Janeiro, RJ). Caracterização gravimétrica e 

microbiológica dos resíduos sólidos domiciliares do município do Rio de Janeiro. Rio de 

Janeiro : Comlurb, 2006. 83p 

Armando Borges de Castilhos Junior (organizador). Resíduos sólidos urbanos : aterro 

sustentável para municípios de pequeno porte. Rio de Janeiro : ABES, 2003. xiv, 280p. :  il. ;  

24cm.  ISBN 8586552704   

CASTILHOS JUNIOR, Armando Borges de; LANGE, Liséte Celina.; GOMES, Luciana 

Paulo.; PESSIN, Neide. PROGRAMA DE PESQUISA EM SANEAMENTO BÁSICO- 

PROSAB. Alternativas de disposição de resíduos sólidos urbanos para pequenas comunidades: 

coletâneas de trabalhos técnicos. Rio de Janeiro: ABES, 2002 92 p. ISBN 8586552356 

(broch.). 

Cleverson Vitório Andreoli (coordenador). Resíduos sólidos do saneamento: processamento 

reciclagem e disposição final. Rio de Janeiro : Abes, 2001.  xxiv, 257p. :  il. ;  24cm. ISBN 

8586552194 (broch.).   

FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby.  Lixo:  limpeza pública urbana : gestão de resíduos 

sólidos sob o enfoque do direito administrativo.  Belo Horizonte, MG: Del Rey, 2001. xv, 294 

p. ISBN 8573085371 (enc.) 

Complementar: 

GOMES, Luciana Paulo.  Estudos de caracterização e tratabilidade de lixiviados de aterros 

sanitários para as condições brasileiras.   Rio de Janeiro: ABES, 2009. 358 p. (Projeto 

PROSAB) ISBN 9788570221636 (broch.) 

RIBEIRO, Daniel Véras.  Resíduos sólidos:  problema ou oportunidade?  Rio de Janeiro, RJ: 

Interciência, 2009. 158 p. ISBN 9788571932180 (broch.) 

BRASIL. Ministério das Cidades.  Resíduos sólidos:  gerenciamento de resíduos de serviços 

de saúde: guia do profissional em treinamento: nível 2.  Salvador, BA: ReCESA, 2008. 98 p. 

BRASIL. Ministério das Cidades.  Resíduos sólidos:  gerenciamento e reciclagem de resíduos 

de construção e demolição - RCD: guia do profissional em treinamento: nível 1 e 2.  Salvador, 

BA: ReCESA, 2008. 73 p. 
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BRASIL. Ministério das Cidades.  Resíduos sólidos:  processamento de resíduos sólidos 

urbanos - RSU: guia do profissional em treinamento: nível 1 e 2.  Salvador, BA: ReCESA, 

2008. 73 p. 

BRASIL. Ministério das Cidades.  Resíduos sólidos:  projeto, operação e monitoramento de 

aterros sanitários: guia do profissional em treinamento: nível 2.  Salvador, BA: ReCESA, 

2008. 113 p. 

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESTADO DE MINAS 

GERAIS. Alternativas para a destinação de resíduos da construção civil. 2.ed. Belo Horizonte: 

SindusCon, 2007. 80 p 

MEIRA, Ana Maria de.  Da pá virada:  revirando o tema lixo : vivências em educação 

ambiental e resíduos sólidos.  São Carlos, SP: Compacta, 2007. 245 p. (USP Recicla) ISBN 

9788573140378 (broch.) 

ROMANI, Andrea Pitanguy de.  Agregando valor social e ambiental.   Brasília, DF: Instituto 

Brasileiro de Administração Municipal, 2007. 39 p. (Mecanismo de desenvolvimento limpo 

aplicado a resíduos sólidos; 4) ISBN 9788574030227(broch.). 

FELIPETTO, Adriana Vilela Montenegro.  Conceito, planejamento e oportunidades.   Brasília, 

DF: Instituto Brasileiro de Administração Municipal, 2007. 45 p. (Mecanismo de 

desenvolvimento limpo aplicado a resíduos sólidos; 2) ISBN 9788574030234. 

SEGALA, Karin.  Redução de emissões na disposição final.   Brasília, DF: Instituto Brasileiro 

de Administração Municipal, 2007. 39 p. (Mecanismo de desenvolvimento limpo aplicado a 

resíduos sólidos; 3) ISBN 9788574030258(broch.). 

CASTILHOS JUNIOR, Armando Borges de PROGRAMA DE PESQUISA EM 

SANEAMENTO BÁSICO (BRASIL).  Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos com 

ênfase na proteção de corpos d'água:  prevenção, geração e tratamento de lixiviados de aterros 

sanitários.  Rio de Janeiro: ABES, 2006 475 p. (Resíduos sólidos, 3) ISBN 8570221509. 

NOGUEIRA, Maria das Dores Pimentel; KNAUER, Luiz Guilherme.; HENRIQUES, Márcio 

Simeone.; NOGUEIRA, Angela Bibiana UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS; 

PROGRAMA PÓLO DE INTEGRAÇÃO DA UFMG NO VALE DO.  Lixo e cidadania:  uma 

experiência inovadora no Médio Vale do Jequitinhonha - Minas Gerais.  Belo Horizonte: Pró-

Reitoria de Extensão da UFMG, 2006. 127 p. ISBN 9788588221031 (broch.). 

Resíduos sólidos, ambiente e saúde : uma visão multidisplinar.  Edição   3. reimpr. Rio de 

Janeiro : Fiocruz, 2006.  138 p. ISBN 8585676809   

Magera, Márcio. Empresários do lixo : um paradoxo da modernidade : análise interdisciplinar 

das cooperativas de reciclagem de lixo. Edição   2. ed. Campinas, SP : Átomo, 2005.  193 p. :  

il. ;  21 cm. 

BRASIL. LIXO e cidadania :: guia de ações e programas para a gestão de resíduos sólidos.  

Brasilia (DF) Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Saneameno Ambiental, 2005. 96 

p. 

Mucelin, Carlos Alberto. Resíduos sólidos urbanos : pesquisa participante em uma 

comunidade industrial. Medianeira, PR : Valério, 2004. Descrição   135 p. :  il. ;  21 cm. ISBN   

8590379221. 

Sérvio Túlio Cassini (coordenador). Digestão de resíduos sólidos orgânicos e aproveitamento 

do biogás. Rio de Janeiro : ABES, 2003.  196p. :  il. ;  24cm. ISBN 8586552682 

BIDONE, Francisco Ricardo Andrade (coordenador). Resíduos sólidos provenientes de coletas 

especiais : eliminação e valorização. Porto Alegre : Abes, 2001. xviii, 218p. :  il. ;  24 cm. 

ISBN 8586552202 (broch.).   

CARNEIRO, Alex Pires.; CASSA, José Clodoaldo Silva.; OLIVEIRA, Ana Maria Vieira de.  

Reciclagem de entulho para a produção de materiais de construção.   Salvador: EDUFBA, 

2001. 312 p. ISBN 8523202269 (broch.) 

  Coelho, Hamilton. Manual de gerenciamento de resíduos sólidos de serviço de saúde. Rio de 

Janeiro : CICT/FIOCRUZ, 2000. 87 p.  il.   
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Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

SUAE - Sistemas Urbanos de Abastecimento de 

Água Potável e Esgotamento Sanitário 

CH Créditos 

90 

T P 

Obrigatória (X)            Eletiva ( ) 6 0 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

 Topografia 

 Hidráulica I 

OBJETIVO 

Subsidiar o aluno para que o mesmo obtenha a capacidade de conceber e dimensionar 

sistemas de abastecimento de água potável e sistemas coletores de águas residuais, 

observado aspectos da segurança e economicidade na prestação dos serviços. 

EMENTA 

Estimativa de demanda por água e geração de esgoto. Mananciais de captação. Tipos 

de SAA. Concepção partes e componentes dos SAA. Conceitos e dimensionamento da 

captação, adução, reservação, distribuição. Aspectos operacionais e controle de perdas. 

Tipos de SEE. Concepção partes e componentes dos SEE. Dimensionamento: recalque 

dos esgotos sanitários, redes coletoras, interceptores e Estações Elevatórias de Esgoto. 

Aspectos operacionais e controle de falhas, obstruções e vazamentos. Projetos e 

implicâncias operacionais (consumo de energia, materiais e pessoal). Aspectos 

operacionais, de controle de falhas. Orientações técnicas para implantação e 

dimensionamento de emissários. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

HELLER, Léo; PÁDUA, Valter Lúcio de. Abastecimento de água para consumo humano. 2. 

ed., rev. e atual. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. 2 v. (Ingenium) ISBN 9788570418418. 

GOMES. Heber Pimentel. Sistemas de Abastecimento de Água: dimensionamento econômico e 

operação de redes elevatórias. 3ª edição revisada. Editora Universitária: UFPB. 2009. 277p. 

ISBN 978-85-7745-349-8. 

GOMES, Heber Pimentel.  Sistemas de bombeamento : eficiência energética.   João Pessoa, PB: 

Editora Universitária/UFPB, 2009. 460 p. ISBN 9788577453900 

TSUTIYA, Milton Tomoyuki. Abastecimento de Água. 4ª edição. São Paulo – Departamento 

de Engenharia Hidráulica e Sanitária da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2006. 

643 p. INSB 85-900823-6-9. 

TSUTIYA, Milton Tomoyuki. Redução do curso de energia elétrica em sistemas de 

abastecimento de água. São Paulo: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. 

2006. 185 p. INSB 85-900823-4-2. 

TSUTIYA, Milton Tomoyuki; ALEM SOBRINHO, Pedro. Coleta e transporte de esgoto 

sanitário. Rio de Janeiro: ABES, 2011. xx, 547 p. ISBN 8570221681 
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MARTINELLI, Alexandre; NUVOLARI, Ariovaldo. FACULDADE DE TECNOLOGIA DE 

SÃO PAULO. Esgoto sanitário: coleta, transporte, tratamento e reúso agrícola. 2. ed., rev., atual. 

e ampl. São Paulo: Blucher: FATEC-SP, 2011. 565 p. ISBN 9788521205685 

Pereira, José Almir Rodrigues; Soares, Jaqueline Maria. Rede coletora de esgoto sanitário: 

projeto, construção e operação. Belém: NUMA/UFPA : EDUFPA : GPHS/CT, 2006. 296 p. :  

il. (algumas color.).   ISBN 8588998122 

NUVOLARI, Ariovaldo.; TELLES, Dirceu D`Alkmin. Esgoto sanitário:  coleta, transporte, 

tratamento e reúso agrícola.  São Paulo: Edgard Blücher, 2003. 520 p. ISBN 8521203144 

Complementar: 

HAMMER, Mark J. Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotos. Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos, 1979. Tradução de Sérgio A.S. Almeida. ISBN 85-216-0007-0. 

LEME, Francílio Paes. Planejamento e Projetos dos Sistemas Urbanos de Esgotamento 

Sanitário. São Paulo. CETESB. 1977. 213p.  

GONÇALVES, Ricardo Franci ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA 

SANITÁRIA E AMBIENTAL; PROGRAMA DE PESQUISA EM SANEAMENTO BÁSICO 

(BRASIL). Conservação de água e energia em sistemas prediais e públicos de abastecimento de 

água. Vitória, ES: ABES, 2009. 350 p. ISBN 9788570221612 

MELO, Jose Carlos. Sistema condominial: uma resposta ao desafio da universalização do 

saneamento. Brasília: Gráfica Qualidade, 2008. 376 p. ISBN 9788560133840 

BRASIL. BOAS práticas no abastecimento de água: procedimentos para a minimização de 

riscos à saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 249 p. (Série A : normas e manuais técnicos) 

ISBN 8533412436  

BRASIL; ELETROBRAS. Eficiência energética em sistemas de bombeamento. Rio de Janeiro: 

Eletrobrás/PROCEL, 2005. 2 v.2 CD-ROMs 

 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

Tecnologia de Potabilização da Água 
CH Créditos 

60 

T P 

Obrigatória (X)            Eletiva ( ) 4 0 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

 Operações Unitárias Físico Químicas Aplicadas a ETE e ETA 

 Hidráulica II 

OBJETIVO 

Subsidiar o aluno para que tenha uma visão integrada quanto aspectos ambientais, 

sociais, econômicos e tecnológicos intervenientes nos processos de potabilização da 

água, dotando-o da capacidade de escolher tecnologias apropriadas e fazer o adequado 

dimensionamento.  

EMENTA 
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Escolha do Manancial. Aspectos intervenientes na escolha da Tecnologia de 

Tratamento. Escolha e dimensionamento de sistemas de tratamento tipo Linha Direta, 

Filtração por Múltiplas Etapas e por Ciclo completo. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

RICHTER, Carlos A.  Água:  métodos e tecnologia de tratamento.  São Paulo: Edgard Blücher, 

2009. 340 p. ISBN 9788521204985. 

DI BERNARDO, Luiz; DANTAS, Angela Di Bernardo. Métodos e técnicas de tratamento de 

água. 2. ed. São Carlos, SP: RiMa, 2005. 2v. (1565p.) ISBN 8576560666 

DI BERNARDO, Luiz; PAZ, Lyda Patricia Sabogal. Seleção de Tecnologia de Tratamento de 

Água. São Carlos: Editora LDIBE LTDA, 2008. 878p. (Vol I) ISBN 978-85-62324-00-0 

DI BERNARDO, Luiz; PAZ, Lyda Patricia Sabogal. Seleção de Tecnologia de Tratamento de 

Água. São Carlos: Editora LDIBE LTDA, 2008. 682p. (Vol II) ISBN 978-85-62324-01-7 

BRASIL. Ministério das Cidades.  Abastecimento de água:  sistemas e processos de tratamento 

de águas de abastecimento: guia do profissional em treinamento: nível 2.  Salvador, BA: 

ReCESA, 2008. 69 p. 

MACEDO, Jorge Antônio B. de. Águas & águas. 2. ed. atual. rev. Belo Horizonte: CRQ, 2004. 

977 p. ISBN 8590156869 

Complementar: 

BOOTH, Stephen; BURLINGAME, Gary A AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION.  

Diagnosing taste and odor problems:  source water and treatment field guide.  Denver, CO: 

American Water Works Association, 2011. xii, 113 p. ISBN 9781583218242. 

LIBANIO, Marcelo.  Fundamentos de qualidade e tratamento de água.   3.ed. rev. e ampl. 

Campinas, SP: Átomo, 2010. 494 p. ISBN 9788576701651. 

ECKENFELDER, W. Wesley; FORD, Davis L; ENGLANDE JUNIOR, Andrew J.; 

ECKENFELDER, W. Wesley.  Industrial water quality.   4th ed. New York: McGraw-Hill, 

c2009. xxi, 956 p. ISBN 9780071548663 

PÁDUA, Valter Lúcio de PROGRAMA DE PESQUISA EM SANEAMENTO BASICO 

(BRASIL).  Remoção de microrganismos emergentes e microcontaminantes orgânicos no 

tratamento de água para consumo humano.   Rio de Janeiro: ABES, 2009. 391 p. ISBN 

9788570221650 

Pádua, Valter Lúcio de (coordenador). Contribuição ao estudo da remoção de cianobactérias e 

microcontaminantes orgânicos por meio de técnicas de tratamento de água para consumo 

humano.  Belo Horizonte: ABES, 2006. 503 p. :  il.  Série (Projeto PROSAB; v. 1 ). ISBN 

8570221495. 

CRITTENDEN, John C. MONTGOMERY WATSON HARZA (FIRM).  Water treatment:  

principles and design.  2nd ed. Hoboken, N.J. John Wiley & Sons, c2005. xx, 1948 p ISBN 

0471110183 

Di Bernardo, Luiz. Tratamento de água para abastecimento por filtração direta. -- Rio de Janeiro: 

ABES, 2003. xiv, 480p. :  il. ;  24cm.  ISBN 8586552690. 

Vianna, Marcos Rocha. Casas de química para estações de tratamento de água / Marcos Rocha 

Vianna. -- Edição   2.ed. ampl. -- Belo Horizonte: Imprimatur Artes, 2001.  190p. :  il.   

MACÊDO, Jorge Antônio Barros de.  Subprodutos do processo de desinfecção de água pelo uso 

de derivados clorados:  (Disinfection by products, DBP).  Juiz de Fora, MG: Macêdo, 2001. 67 

p. ISBN 8590156834 

RICHTER, Carlos A.  Tratamento de lodos de estações de tratamento de água.   São Paulo: 

Edgard Blücher, 2001. ix, 102 p. ISBN 852120289X 
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Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

Tecnologia de Tratamento de Efluentes 

Sanitários e Industriais 

CH Créditos 

60 

T P 

Obrigatória (X)            Eletiva ( ) 4 0 

OBJETIVO 

Subsidiar o aluno para que tenha uma visão integrada relativa a aspectos ambientais, 

sociais, econômicos e tecnológicos para dimensionar e conceber tecnologias 

adequadas ao tratamento de efluentes líquidos.  

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

 Operações Unitárias Físico Químicas Aplicadas a ETE e ETA 

 Microbiologia Ambiental 

 Hidráulica II 

EMENTA 

Vazões e Características dos Eflluentes. Definição da qualidade do efluente, observando 

a forma de lançamento ou segurança no reúso. Classificação das etapas de tratamento: 

Tratamento Preliminar; Tratamento Biológico; Desinfecção; Esgotos tratados e 

potencial para reuso. Tratamento da Fase Sólida. Dimensionamento de reatores 

aeróbicos e anaeróbicos, fluxo contínuo ou em batelada, de lagoas de estabilização e 

sedimentação. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

NUNES, José Alves. Tratamento biológico de águas residuárias. 3. ed. rev., ampl. e atual. 

Aracaju, SE : J. Andrade, 2012. 277 p. : il. ; 21 cm 

NUNES, José Alves.  Tratamento físico-químico de águas residuárias industriais.   6. ed. rev. e 

atual. Aracaju, SE: Triunfo, 2012. 315 p. 

SANT'ANNA JUNIOR, Geraldo Lippel. Tratamento biológico de efluentes: fundamentos e 

aplicações. Rio de Janeiro: Interciência, 2010. 398 p. ISBN 978-85-7193-219-7. 

BRASIL. Ministério das Cidades.  Esgotamento sanitário:  processos de tratamento e reuso de 

esgotos: guia do profissional em treinamento: nível 2.  Salvador, BA: ReCESA, 2008. 179 p. 

SANTOS, Maria de Lourdes Florencio dos; Programa de Pesquisa em Saneamento Básico 

(Brasil). Tratamento e utilização de esgotos sanitários. Rio de Janeiro: ABES, 2006. 403 p. : 

ISBN 8570221525 

FLORENCIO, Lourdinha; BASTOS, Rafael Kopschitz Xavier; AISSE, Miguel Mansur. 

PROGRAMA DE PESQUISA EM SANEAMENTO BÁSICO (BRASIL).  Tratamento e 

utilização de esgotos sanitários.   Recife, PE: ABES, 2006. 403 p. (PROSAB, 2) ISBN 

8570221525 

Complementar: 



P á g i n a  | 80 

 

RODRIGUES, Kelly; MARINHO, Glória. Fungos e águas residuárias industriais: nova 

tecnologia. Recife, PE: Imprimatur, 2012. 200 p. ISBN 9788564778030 

KISLIK, Vladimir S.  Liquid membranes:  principles and applications in chemical separations 

and wastewater treatment.  Amsterdam: Elsevier, 2010. xvi, 445 p. ISBN 9780444532183 

(enc.). 

TELLES, Dirceu D'Alkmin; COSTA, Regina Helena Pacca Guimarães. FUNDAÇÃO DE 

APOIO À TECNOLOGIA.  Reúso da água:  conceitos, teorias e práticas.  2. ed., rev. atual. e 

ampl. São Paulo: Blücher: FAT, 2010. 408p. ISBN 9788521205364 

HENZE, M.  Biological wastewater treatment:  principles, modelling and design.  London: 

IWA Pub., 2008. 511 p. ISBN 1843391880 

CHERNICHARO, Carlos Augusto de Lemos.  Reatores anaeróbios.   2. ed., ampl. e atual. 

Belo Horizonte: DESA/UFMG, 2007. 379 p. (Principios do Tratamento Biológico de Águas 

Residuárias ; 5) ISBN 8570411308 

SANTOS, André Bezerra dos; Banco do Nordeste do Brasil.  Avaliação técnica de sistemas de 

tratamento de esgotos.   Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2007. 205p. : ISBN 

9788587062833 (broch.) 

BRATBY, John.  Coagulation and flocculation in water and wastewater treatment.   2nd. ed. 

London: IWA, 2006. xii, 407 p. ISBN 1843391066 

BERNARDES, Ricardo Silveira.  Esgotos combinados e controle da poluição:  estratégia para 

planejamento do tratamento da mistura de esgotos sanitários e águas pluviais.  Brasília: Caixa 

Cultural, 2004. 160 p. (Alternativas tecnológicas.Saneamento ambiental) ISBN 

9788586836022 (broch.). 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL.. 

PROGRAMA DE PESQUISA EM SANEAMENTO BÁSICO (BRASIL).  Desinfecção de 

efluentes sanitários.   Vitória, ES: [s.n.]; Rio de Janeiro: ABES, 2003. xvi, 422 p. 

TCHOBANOGLOUS, George.; BURTON, Franklin L.; STENSEL, H. David. METCALF & 

EDDY.  Wastewater engineering:  treatment and reuse.  4th ed. Boston: McGraw-Hill, c2003. 

xxviii, 1819 p. (McGraw-Hill series in civil and environmental engineering) ISBN 

0070418780 (alk. paper). 

PROSAB. Pós-tratamento de efluentes de reatores aneróbicos.  Belo Horizonte : Finep, c2001. 

272 p. :  il. ;  24 cm. ( Coletânea de Trabalhos Técnicos. v. 2 )  ISBN 8590164039.   

GONÇALVES, Ricardo Franci. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA 

SANITÁRIA E AMBIENTAL.  Gerenciamento do lodo de lagoas de estabilização não 

mecanizadas.   Rio de Janeiro: ABES, 2000. 80 p. ISBN 8570221347 

CARNEIRO,Charles Scheer, Maurício Bergamini ; Cunha,Fábio da ; Andreoli,Cleverson V..  

Manual técnico para implantação de cortinas verdes e outros padrões vegetais em estações de 

tratamento de esgoto.   Curitiba, PR: Sanepar, 2009. 109p 

CAVALCANTI, Paula Frassinetti Feitosa.  Integrated application of the UASB reactor and 

ponds for domestic sewage treatment in tropical regions.   [S.l: s.n.], 2003. 139 p. ISBN 

9058088199 

BASTOS, Rafael Kopschitz Xavier. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA 

SANITÁRIA E AMBIENTAL.  Utilização de esgotos tratados em fertirrigação, hidroponia e 

piscicultura.   Rio de Janeiro: ABES, 2003. ISBN 85-86552-71-2 (broch.) 

 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ Manejo e Drenagem de Águas Pluviais 

CH Créditos 

60 T P 
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Obrigatória (X)            Eletiva ( ) 4 0 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

 Hidrologia 

OBJETIVO 

Subsidiar o aluno para que adquira a capacidade de dimensionar sistemas de 

amortecimento de cheias e coleta de águas pluviais, visando diminuir impactos 

negativos provenientes de escoamento de chuvas nas malhas urbanas. 

EMENTA 

Objetivos e importância dos sistemas de drenagem. Estudos das precipitações. Uso e 

ocupação do solo urbano e escoamento. Soluções estruturais e não estruturais. 

Planejamento dos sistemas de drenagem. Dimensionamento dos sistemas de micro 

drenagem. Canais, bueiros e transições. Dimensionamento de sistemas de macro 

drenagem. Elaboração do projeto. Tecnologias de amortecimento de cheias. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Manual de drenagem e 

manejo de águas pluviais.   São Paulo, SP: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, 

2012. 3 v. ISBN 9788566381009 

RIGHETTO, Antônio Marozzi. PROGRAMA DE PESQUISA EM SANEAMENTO BÁSICO 

(BRASIL).  Manejo de águas pluviais urbanas.   Natal: ABES, 2009. 396 p. ISBN 

9788570221629 

GRIBBIN, John E.  Introdução à hidráulica, hidrologia e gestão de águas pluviais.   São Paulo: 

Cengage Learning, 2009. xii, 494 p. ISBN 9788522106356 

DIOGO, Francisco José d'Almeida; SCIAMMARELLA, José Carlos.  Manual de pavimentação 

urbana:  drenagem : manual de projetos, volume II.  Rio de Janeiro: ABPv, 2008. 158 p. ISBN 

9788588353022 (broch.) 

Canholi, Aluísio Pardo. Drenagem urbana e controle de enchentes - São Paulo: Oficina de textos, 

2005. 302p.:  il.;  23cm.   ISBN 8586238430  

Márcio Benedito Baptista ; Nilson de Oliveira Nascimento; Sylvie Barraud. Técnicas 

compensatórias em drenagem urbana. Porto Alegre Abrh : 2005 

Morales, Paulo Roberto Dias. Manual prático de drenagem. Rio de Janeiro: IME: Fundação 

Roberto Franco, 2003.  158 p.:  il. + 1 Cd-Rom.  ISBN 8598014X. 

Carlos E. M Tucci; Juan Carlos Bertoni. Inundações urbanas na América do Sul. Porto Alegre 

ABRH : 2003 

Complementar: 

GITIRANA JR., Gilson; CARVALHO, Eufrosina Terezinha Leão; CARVALHO, José 

Camapum de.  Tópicos sobre infiltração:  teoria e prática aplicadas a solos tropicais.  Brasília, 

DF: Faculdade de Tecnologia, 2012. 644p. ISBN 9788540002197 

Plínio Tomaz. Cálculos hidrológicos e hidráulicos para obras municipais bueiros para travessias 

de estradas. São Paulo Navegar : c2011 

BRASIL. Ministério das Cidades.  Águas pluviais:  planejamento setorial de drenagem urbana: 

guia do profissional em treinamento: nível 2.  Salvador, BA: ReCESA, 2008. 89 p. 
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MELO, Marcos José Vieira de.  Medidas estruturais e não-estruturais de controle de escoamento 

superficial aplicáveis na bacia do Rio Fragoso na cidade de Olinda.   Recife, PE: Universitaria 

da UFPE, 2008. 246p. ISBN 978857315593 

Antonio Domingues de Figueiredo 1962- ; Alírio Brasil Gimenez; Cláudio Oliveira Silva; 

Francisco Van Langendonck; José Roberto Hortêncio Romero; Marcos Augusto Jabôr; Milton 

Tomoyuki Tsutiya 1949-2009; Mounir Khalil El Debs; Pedro Jorge Chama Neto; Regina 

Bannoki. Manual técnico de drenagem e esgoto sanitário. Ribeirão Preto, SP Associação 

Brasileira dos Produtores de Tubos de Concreto : 2008 

GUERRA, Antonio José Teixeira; SILVA, Antonio Soares da; BOTELHO, Rosangela Garrido 

Machado.  Erosão e conservação dos solos:  conceitos, temas e aplicações.  3. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: Bertrand Brasil, 2007. 339 p. ISBN 9788528607383 

GARCIA, Marco Antonio Alves.  Recuperação de áreas de encosta.   São Paulo, SP: LCTE, 

2005. 160p. ISBN 8598257141 (broch.) 

PRUSKI, Fernando Falco; BRANDÃO, Viviane dos Santos; SILVA, Demetrius David da.  

Escoamento superficial.   2. ed. Viçosa: Ed. UFV, 2004. 87 p. ISBN 8572691545 

David Butler ; John W Davies. Urban drainage. London Spon Press New York : 2004 

MURASE, Makoto.; FENDRICH, Roberto.; OLIYNIK, Rogério.  Manual de utilização das 

águas pluviais: (100 maneiras práticas).  Curitiba: Livraria do Chaim, 2002. 167 p. ISBN 

8588339056 (broch.) 

MARQUES, David M. L. da Motta.; TUCCI, Carlos E. M.  Avaliação e controle da drenagem 

urbana.   Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2001. 548 p. ISBN 858868604X 

 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

Organização dos Serviços de Saneamento 

Básico 

CH Créditos 

60 

T P 

Obrigatória (X)            Eletiva ( ) 4 0 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

 Soluções Sanitárias Unidomiciliares Apropriadas 

 Resíduos Sólidos – Manejo, Limpeza Pública e Tratamento 

 Manejo das Águas Pluviais e Drenagem Urbana 

 Sistemas Urbanos de Distribuição de Água Potável e Coletor e Esgotos Sanitários 

OBJETIVO 

Aguçar o senso crítico dos alunos, fazendo-os ter uma reflexão sobre o saneamento 

ambiental como um direito social e serviços essencial a promoção da saúde pública, 

medida preservacionista dos recursos naturais. Dotar o aluno da capacidade de realizar 

o plano estratégico dos serviços de saneamento, organizando as instituições e 

prestadores de serviços na execução das ações de saneamento básico. 
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EMENTA 

Políticas Públicas. Serviço Público. Saneamento como direito social. Política de 

Saneamento. Atores no saneamento. Modalidades de Prestação de Serviços. Princípios 

e instrumentos de gestão do saneamento. Planos de Saneamento. Plano Municipal de 

Saneamento. A gestão participativa e os grupos de interesse. Dados e informações sobre 

o saneamento. Banco de dados e Sistemas de Informação de Interesse para o 

saneamento. Diagnóstico do saneamento. Prognóstico do Saneamento. Plano estratégico 

de desenvolvimento de políticas públicas e saneamento. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (BRASIL).  Guia para a elaboração de planos 

municipais de saneamento.   Brasília: Fundação Nacional de Saúde, [2006?]. 150 p 

BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Programa de 

Modernização do Setor de Saneamento. Instrumento das políticas e da gestão dos serviços 

públicos de saneamento básico/ coord. Berenice de Souza Cordeito, - Brasília: Editora, 2009. 

239p. (Lei Nacional de Saneamento Básico: perspectivas para as políticas e gestão dos serviços 

públicos.: v.1). 

BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Programa de 

Modernização do Setor de Saneamento. Conceitos, características e interfaces dos serviços 

públicos de saneamento básico/ coord. Berenice de Souza Cordeito, - Brasília: Editora, 2009. 

193p. (Lei Nacional de Saneamento Básico: perspectivas para as políticas e gestão dos serviços 

públicos.: v.2). 

BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Programa de 

Modernização do Setor de Saneamento. Prestação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico/ 

coord. Berenice de Souza Cordeito, - Brasília: Editora, 2009. 193p. (Lei Nacional de 

Saneamento Básico: perspectivas para as políticas e gestão dos serviços públicos.: v.3). 

XIMENES, Marfisa Maria de Aguiar Ferreira. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS 

DE REGULAÇÃO.  Regulação:  normatização da prestação de serviços de água e esgoto.  

Fortaleza, CE: ABAR, 2008. 510 p. ISBN 9788598259154. 

Arlindo Philippi Júnior; Alceu de Castro Galvão Júnior. Gestão do saneamento básico 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. Barueri, SP Manole : c2012 

Complementar: 

CASTRO, José Esteban; HELLER, Léo.  Water and sanitation services:  public policy and 

management.  London; Sterling, VA: Earthscan, 2009. xxvii,363 p. : ISBN 9781844076567 

CURITIBA. GERENCIAMENTO do saneamento em comunidades planejadas. Curitiba, PR: 

AlphaVille Urbanismo, 2005. 191 p. (Alphaville cadernos técnicos; 1) 

BRASIL. Ministério das Cidades.  Águas pluviais:  planejamento setorial de drenagem urbana: 

guia do profissional em treinamento: nível 2.  Salvador, BA: ReCESA, 2008. 89 p 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

Serviços de Saneamento – Obras, Manutenção e 

Operação 

CH Créditos 

60 

T P 

Obrigatória (X)            Eletiva ( ) 4 0 

PRÉ-REQUISITO 
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Código Denominação 

 Obras Civil 

 Saúde Ambiental 

 Avaliação de Impacto Ambiental 

 Pelo menos 3 disciplinas de Projeto. 

OBJETIVO 

Subsidiar o aluno para que o mesmo tenha a capacidade de acompanhar e fiscalizar obras 

e manutenções dos serviços de saneamento e administrar a operação das infraestruturas 

e serviços compreendendo as etapas construtivas, operacionais, ritos burocráticos, 

normas técnicas e cláusulas contratuais a serem atendidas.  

EMENTA 

Etapas legais. Atores de uma obra de saneamento. Responsabilidades. Fases que 

antecedem uma obra. Execução de obras relativas as componentes sistema de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e unidades de 

disposição final de resíduos sólidos. Controle e Fiscalização das Obras. Diário de Obra. 

Verificação do cumprimento de etapas executadas e conformidade com especificações 

técnicas. Recebimento da obra. Operação e manutenção dos sistemas. Controle de 

perdas. Controle de Materiais. Controle da execução dos serviços. Sistemas de 

Informação e Indicadores da qualidade dos serviços. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (BRASIL). Orientações para execução de obras e 

serviços de engenharia pela FUNASA: manual técnico. Brasilia , DF: FUNASA, 2006 185 p. 

(Engenharia de saúde pública) 

BRASIL. Ministério das Cidades.  Resíduos sólidos:  projeto, operação e monitoramento de 

aterros sanitários: guia do profissional em treinamento: nível 2.  Salvador, BA: ReCESA, 2008. 

113 p. 

BRASIL. Ministério das Cidades.  Abastecimento de água:  operação e manutenção de estações 

elevatórias de água: guia do profissional em treinamento: nível 1.  Salvador, BA: ReCESA, 

2008. 74 p. 

BRASIL. Ministério das Cidades. Abastecimento de água: operação, manutenção e 

monitoramento de estações de tratamento de água: guia do profissional em treinamento: nível 1. 

Salvador, BA: ReCESA, 2008. 69 p 

MARQUES, David M. L. da Motta.; TUCCI, Carlos E. M.  Avaliação e controle da drenagem 

urbana.   Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2001. 548 p. ISBN 858868604X (broch.) 

Complementar: 

Cláudio Sarian Altounian. Obras públicas licitação, contratação, fiscalização e utilização. Belo 

Horizonte Fórum : 2011 

SANTOS, André Bezerra dos; Banco do Nordeste do Brasil.  Avaliação técnica de sistemas de 

tratamento de esgotos.   Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2007. 205p. : ISBN 

9788587062833. 
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Brasil. Ministério das Cidades. Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água. Guias 

práticos técnicas de operação em sistemas de abastecimento de água. Brasília Ministério das 

Cidades : 2007. 

Chama Neto, Pedro Jorge. Tubos de concreto projeto, dimensionamento, produção e execução 

de obras. Jaraguá do Sul O Autor : 2004 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

Gestão Ambiental 

CH Créditos 

60 

T P 

Obrigatória (X)            Eletiva ( ) 4 0 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

 Avaliação de Impacto Ambiental 

OBJETIVO 

Subsidiar o aluno para que adquira capacidade de propor e implementar projetos de SGA 

visando uma melhorar contínua da responsabilidade sócio ambiental de 

empreendimentos e instituições, analisar o cumprimento de metas e de indicadores de 

desempenho dos programas, projetos e atividades. Analisar o cumprimento de 

condicionantes de licenças ambientais. Deferir tecnicamente as penalidades ambientais 

previstas nas leis para o descumprimento de normas e condicionantes ambientais. 

EMENTA 

Política e Legislação Ambiental. Sistema de Gestão dos Recursos Naturais. Atores da 

Gestão Ambiental. Instrumentos da Gestão Ambiental. Caracterização das Infrações e 

dos Crimes Ambientais com Base na Legislação em Vigor. Conceitos de Desenho 

Ecológico, Produção Mais Limpa, Análise de Ciclo de Vida, Pegada Ecológica. Sistema 

de Gestão Ambiental. Estratégias de Implantação de Sistemas de Gestão Ambiental. 

Normas Correlatas. Tratados Internacionais Correlatos. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

Philippi Jr., Arlindo, et al. Curso de Gestão Ambiental. Barueri –SP: Manole, 2004 – (coleção 

ambiental; I) 

Kiperstok, Asher; et al. Tecnologias e Gestão Ambiental: prevenção da poluição. Brasília: 

SENAI/DN, 2002. 290P. ISBN 85-7519-071-7 

Sabbagh, Roberta Buendia. Gestão ambiental. São Paulo SMA: 2011 

Curi, Denise. Gestão ambiental. São Paulo Pearson Prentice Hall: 2011 

Donaire, Denis. Gestão ambiental na empresa. São Paulo Atlas: 2012 

Dias, Reinaldo. Gestão ambiental responsabilidade social e sustentabilidade. São Paulo Atlas: 

2011 
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Barbieri, José Carlos. Gestão ambiental empresarial conceitos, modelos e instrumentos. São 

Paulo Saraiva: c2012 

Rafael Costa Freiria. Direito, gestão e políticas públicas ambientais. São Paulo, SP Editora 

SENAC São Paulo : c2011 

POLETO, Cristiano.  Introdução ao gerenciamento ambiental.   Rio de Janeiro: Editora 

Interciência, 2010. xviii, 336 p. ISBN 9788571932227 

Complementar: 

Arlindo Philippi Jr.; Tadeu Fabrício Malheiros. Indicadores de sustentabilidade e gestão 

ambiental. Barueri Manole : 2013 

Cyro Eyer do Valle. Qualidade ambiental ISO 14000. São Paulo Senac São Paulo : 2012 

Natasha Fayer Calegario Bagdonas. Análise e planejamento de políticas públicas no sistema 

ambiental paulista desafios, resultados e recomendações. São Paulo SMA : 2013 

São Paulo. Compra sustentável a força do consumo público e empresarial para uma economia 

verde e inclusiva. São Paulo Programa gestão pública e cidadania : 2012. 

LEONARD, Annie. A história das coisas: da natureza ao lixo, o que acontece com tudo que 

consumimos. Rio de Janeiro. Zahar, 2011.  

PRESTRE, Philippe. Ecopolítica Internacional. 2ª ed. São Paulo: Editora SENAC, São Paulo. 

2005 INSB 85-7359-145-5 

 

 

Código COMPONENTE CURRICULAR 

------ 

Gestão dos Corpos Hídricos 
CH Créditos 

60 

T P 

Obrigatória (X)            Eletiva ( ) 4 0 

PRÉ-REQUISITO 

Código Denominação 

   Poluição do Solo – Avaliação, Monitoramento e Remediação. 

 Corpos Hídricos – Avaliação, Monitoramento e Controle da Poluição. 

OBJETIVO 

Subsidiar o aluno adquira senso crítico e capacidade técnica para realizar planos 

estratégicos com vistas ao adequado uso e manejo dos corpos hídricos atendendo a 

legislação correlata. 

EMENTA 

Disponibilidade hídrica e conflitos pelo uso da água. Política e Legislação da Água – 

Federais e Estaduais. Princípios da Política dos RH. Sistema de Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos. Atores e Instituições Atuantes na GRH. Instrumentos de Gestão. 

Plano de Bacia Hidrográfica. Caracterização da Bacia Hidrográfica. Avaliação da 

Disponibilidade Hídrica. Avaliação de Demandas Hídricas. Determinação da Vazão 

Ecológica. Alocação dos Recursos Hídricos. Enquadramento dos Corpos Hídricos 
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Segundo Classes de Usos. Sistema de Informação dos Recursos Hídricos. Processos 

Decisórios. Os Comitês de Bacias Hidrográficas e os Conselhos de Recursos Hídricos 

nos processos decisórios. Atuação dos Órgãos de Fiscalização e Controle dos Usos da 

Água. Tramites Burocrático no Pleito de Outorga e Rito de Atuação por Uso Indevido 

dos Recursos Hídricos. Estratégias para Garantia dos Usos Múltiplos.  Políticas Públicas 

para o Incentivo ao Uso Racional da Água. Ações de Preservação das Bacias 

Hidrográficas. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica: 

Silva, Demetrius David da; Pruski, Fernando Falco. Gestão de Recursos Hídricos: aspectos 

legais, econômicos, administrativos e sociais. Viçosa – MG: Universidade Federal de Viçosa; 

Porto Alegre: Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 2005. 659p. 

Carrera, José; Raymundo, Fernandez; Garrido, José. Economia dos Recursos Hídricos. 

Salvador: Edufba, 2002. 458p. ISBN 85-232-0261-7. 

CAMPOS, Nilson; STUDART, Ticiana. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS 

HÍDRICOS.  Gestão de águas:  princípios e práticas.  2. ed. Porto Alegre: Associação Brasileira 

de Recursos Hídricos, 2003. 242 p. ISBN 8588686082 

Hora, Mônica de Aquino Galeano Massera da.  SAD-RH: sistema generalizado para apoio à 

decisão na gestão dos recursos hídricos / Mônica de Aquino Galeano Massera da Hora, Eduardo 

Marques.  Edição   1. ed. - Niterói, RJ: UFF, 2010. 88 p.:  il. color;  30 cm +  1 CD-ROM. ISBN 

9788591033317 

Yanko Marcius de Alencar Xavier, Patrícia Borba Vilar Guimarães, Maria dos Remédios Fontes 

Silva (organizadores).  Recursos hídricos e a atividade econômica na perspectiva jurídica do 

desenvolvimento sustentável. Fortaleza: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2009. 231p. ISBN 

9788599995181   

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (BRASIL). ; LOTUFO CONEJO, João Gilberto (Ed.).  

Diagnóstico da outorga de direito do uso de recursos hídricos no Brasil. Fiscalização dos usos 

de recursos hídricos no Brasil.   Brasília, DF: Agência Nacional de Águas, 2007. 165 p. 

(Cadernos de Recursos Hídricos ; 4) ISBN 9788589629287 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (BRASIL). ; LOTUFO CONEJO, João Gilberto (Ed.).  

Disponibilidade e demandas de recursos hídricos no Brasil.   Brasília, DF: Agência Nacional de 

Águas, 2007. 123 p. (Cadernos de recursos hídricos ; 2) ISBN 9788589629249 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (BRASIL). ; LOTUFO CONEJO, João Gilberto (Ed.).  

Panorama do enquadramento dos corpos d'águas. Panorama da qualidade das águas subterrâneas 

no Brasil.   Brasília, D.F.: Agência Nacional de Águas, 2007. 123 p. (Cardernos de Recursos 

Hídricos ; 5) ISBN 9788589629294 (broch.) 

Complementar: 

Dowbor, Ladislau; Tagnin, Renato Arnaldo (org.). Administrando a Água como se Fosse 

Importante. Gestão Ambiental e Sustentabilidade. São Paulo: Editor SENAC. 2005. ISBN 85-

7359-441-1 

Whately, Marussia.  Serviços ambientais : conhecer, valorizar e cuidar: subsídios para a proteção 

dos mananciais de São Paulo / Marussia Whately, Marcelo Hercowitz.  São Paulo : Instituto 

Socioambiental, 2008. 119 p. :  il. color. ;  23 cm. ISBN 9788585994563 

Ministério do Meio Ambiente, Agência Nacional de Águas. A implementação da cobrança pelo 

uso de recursos hídricos e agência de água das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí; 

elaboração do texto José Pedro Soares Martins. Brasília, D.F. : Agência Nacional de Águas, 

2007. 111 p.:  il. color. ;  28 cm. ISBN 9788575823934   

Giulietti, Ana Maria. Modelos de gestão das águas superficiais e subterrâneas. / por Ana Maria 

Giulietti.  Recife: Associação Plantas do Nordeste, 2006. 96 p. ISBN 9788589692076   

COSTA, Francisco José Lobato da; FUNDAÇÃO BRASILEIRA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.  Recursos hídricos e a economia verde:  setor 
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