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EMENTA 

Compreensão dos fundamentos da engenharia hidráulica. Estudo da hidrostática. Estudo da hidrodinâmica. Fundamentação sobre o
escoamento em condutos forçados. Fundamentação sobre o escoamento em condutos livres. Detalhamento sobre hidrometria. Busca da

compreensão sobre máquinas hidráulicas.

                                                                                                              PROGRAMA

1.Compreensão dos fundamentos da engenharia hidráulica

- Definição e aplicação; -Símbolos e unidades usuais;

- Propriedades dos fluídos.

2.Estudo da hidrostática

-Definição;

-Pressão e Empuxo;

-Lei de Pascal;

-Lei de Stevin,

-Pressões Absolutas e relativas;

-Manometria

3 . Estudo da hidrodinâmica.  Fundamentação sobre o escoamento em condutos forçados.  Fundamentação sobre o escoamento em condutos
livres.

Detalhamento sobre hidrometria.

-Definição; -Vazão;
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-Tubulações e Conexões;

-Regimes de Escoamento;

-Equação da Continuidade;

-Teorema de Bernoulli;

- Perda de Carga (Fórmula Universal ( Darcy) e Hazzen-Willians);

- Perda de Carga em múltiplas saídas

4. Busca da compreensão sobre máquinas hidráulicas.

-Definição;

-Parâmetros para a seleção de bombas.

OBJETIVO GERAL

Formação de conhecimentos e do entendimento sobre o escoamento da água, suas grandezas, diferenças características, fórmulas utilizadas
em projetos hidráulicos, e demais embasamentos necessários para o entendimento de reservatórios de água, escoamento em canais livres e

forçados, regimes de escoamento e outros aspectos utilizados em projetos hidráulicos.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Conferir aos alunos o domínio dos conceitos básicos sobre o comportamento físico da água em equilíbrio e em movimento;

* Permitir ao aluno a compreensão das diferenças existentes entre o escoamento livre e forçado;

* Fornecer conhecimentos básicos sobre o funcionamento e seleção de bombas hidráulicas;

* Fornecer ao aluno conhecimentos básicos que compõe os fundamentos do transporte de água para a irrigação;

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Os encaminhamento metodológico será no formato assíncrono: As aulas assíncronas serão disponibilizadas no UFPR Virtual (Moodle) da
disciplina.

Cronograma 

Semana 1 (4 horas): De 05/05/2021 a 07/05/2021 - Introdução; Símbolos e unidades usuais;

Semana 2 (5 horas): De 12/05/2021 a 19/05/2021 - Fundamentos da Engenharia Hidráulica;

Semana 3 (4 horas): De 19/05/2021 a 26/05/2021 - Hidrostática (Pressão/Lei de Pascal/Lei de Stevin); Hidrostática (Manometria)

Semana 4 (5 horas): De 26/05/2021 a 02/06/2021 - Hidrostática

Semana 5 (5 horas): De 02/06/2021 a 09/06/2021 - Hidrodinâmica (Eq. De Bernoulli/ Regime de escoamento); 

Semana 6 (4 horas): De 09/06/2021 a 16/06/2021 - Avaliação 1

Semana 7 (5 horas): De 16/06/2021 a 23/06/2021 - Hidrodinâmica (Perda de carga contínua: Hazzen Willians/ Darcy)

Semana 8 (4 horas): De 23/06/2021 a 30/06/2021 - Hidrodinâmica (múltiplas saídas)

Semana 9 (4 horas): De 30/06/2021 a 07/07/2021 - Hidrodinâmica 

Semana 10 (5 horas): De 07/07/2021 a 14/07/2021 - Hidrodinâmica (Escoamento em condutos livres)

Semana 11 (5 horas): De 14/07/2021 a 21/07/2021 -  Máquinas hidráulicas

Semana 12 (4 horas): De 21/07/2021 a 28/07/2021 - 2° Avaliação

Semana 13 : De 28/07/2021 a 04/08/2021 - Semanas de estudos 

Semana 14: De 04/08/2021 a 11/08/2021 - Exame 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

As notas atribuídas serão o resultado de duas (02) avaliações (P1 e P2) referentes aos conteúdos teóricos. Cada prova terá Valor = 80,0 e a
elaboração e resolução dois trabalhos (T1 e T2) com o valor - 20,0 cada. Será aprovado o acadêmico que possuir média de aproveitamento

igual ou superior a 70,0, obtida de acordo com média simples entre as avaliações e trabalhos (((P1+T1)+(P2+T2))/2), assim como com
frequência mínima de 75%. Não obtendo as condições já apresentadas o aluno poderá realizar exame final ou ser reprovado.

Os alunos que obterem média de aproveitamento inferior a 70,0 e igual ou superior a 40,0, frequência igual ou superior a 75% deverão prestar
exame final, o qual constará de uma prova escrita acerca de todo o conteúdo da disciplina. Para ser aprovado no exame, o aluno deve obter
média final igual ou superior a 50,0. Caso não tenha frequência igual ou superior a 75%, média de aproveitamento superior ou igual a 40,0 e

média final igual ou superior a 50,0 o aluno será reprovado.
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