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PPPPRROOGGRRAAMMAA  DDOO  CCOONNCCUURRSSOO  PPÚÚBBLLIICCOO  PPAARRAA  PPRROOVVIIMMEENNTTOO  

DDEE  UUMMAA  VVAAGGAA  DDEE  PPRROOFFEESSSSOORR  SSUUBBSSTTIITTUUTTOO  

  

ÁÁRREEAA  DDEE  AATTUUAAÇÇÃÃOO::  MMEECCÂÂNNIICCAA  DDOOSS  FFLLUUIIDDOOSS,,  

HHIIDDRRÁÁUULLIICCAAEE  HHIIDDRROOLLOOGGIIAA  

  

MMeeccâânniiccaa  ddooss  FFlluuiiddooss  ee  HHiiddrrááuulliiccaa  

••  Mecânica dos Fluidos: propriedades físicas dos fluidos e fluidostática, 
conceitos relativos ao escoamento dos fluidos – classificação dos 
escoamentos de fluidos, equações fundamentais e aplicações, escoamento de 
fluidos reais incompressíveis, efeitos de viscosidade, camada limite, 
resistência ao escoamento.  

• Hidráulica de escoamentos em condutos forçados: perda de carga, cavitação, 
escoamento permanente em sistemas de condutos forçados, sistemas de 
recalque. 

• Hidráulica de escoamentos livres: conceitos básicos e equações 
fundamentais, regimes de escoamento e controle hidráulico. Escoamento 
uniforme, escoamento permanente gradualmente variado e escoamento 
permanente bruscamente variado. Estruturas hidráulicas. 

• Instalações hidráulicas prediais: instalações de água fria, instalações de 
esgotamento sanitário, instalações de água quente, instalações de águas 
pluviais, instalações de combate a incêndios. 

 
 

HHiiddrroollooggiiaa  
• O ciclo hidrológico e a bacia hidrográfica: balanço hídrico em escalas 

diversas, comportamento hidrológico, a formação dos escoamentos, análise 
de hidrogramas, características fisiográficas, sistema de informações 
geográficas. 

• Processos hidrológicos e modelagem: descrição, medição e equacionamento 
dos principais processos relacionados às águas atmosféricas, sub-superficiais 
e superficiais, funções de produção e transferência, propagação de 
escoamentos concentrados e distribuídos, propagação dinâmica de ondas de 
cheia. 

• Métodos estatísticos de análise hidrológica: tratamento estatístico de séries 
hidrológicas, distribuições de probabilidade, estimação de parâmetros, 
análises de frequência local e regional de variáveis hidrológicas. 

• Controle e mitigação de eventos hidrológicos extremos: princípios de gestão 
e conservação dos recursos hídricos, regularização de vazões, interação entre 
os aspectos quantitativos e qualitativos da água, medidas estruturais e não 
estruturais para controle de cheias, planejamento, projeto e operação de 
sistemas de recursos hídricos. 


