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Este texto aborda temas relacionados com o dimensionamento 
e a análise do comportamento de infra-estruturas de Hidráulica 
Urbana, concretamente os sistemas de abastecimento de água 
e a drenagem de águas residuais e pluviais.

Após uma breve introdução geral ao tema (Capítulo I), 
apresentam-se algumas metodologias frequentemente 
utilizadas na avaliação das necessidades gerais de água dos 
núcleos urbanos, bem como dos caudais efluentes desses 
núcleos (Capítulo II), ao que se segue o estudo de sistemas de 
adução e das características gerais de condutas e acessórios 
(Capítulo III). O armazenamento de água em pequenos 
reservatórios, isto é, capazes de suprirem as necessidades 
por períodos não muito longos (dia), é abordado no Capítulo 
IV. No Capítulo V, dedicado às redes de distribuição de água, 
apresentam-se os modelos conceptuais e matemáticos de 
equilíbrios hidráulicos em regime permanente, bem como os 
métodos numéricos necessários à resolução das equações 
não lineares resultantes. O texto prossegue com o estudo dos 
transitórios hidráulicos em sistemas sob pressão (Capítulo 
VI), onde se apresenta o método das características e as 
condições de fronteira mais comuns, e generaliza com o 
estudo da simulação dinâmica do comportamento hidráulico 
de sistemas sob pressão (Capítulo VII). No capítulo seguinte 
(Capítulo VIII) é brevemente abordada a modelação da 
qualidade da água em sistemas pressurizados. Nos capítulos 
seguintes são analisadas questões relacionadas com a 
drenagem de águas residuais (Capítulo IX) e pluviais (Capítulo 
X), e por último referem-se de forma sucinta questões 
relacionadas com a reabilitação de canalizações (Capítulo XI). 
Em complemento ao texto compilaram-se, nos anexos 1 e 2, 
respectivamente, as leis de resistência dos escoamentos 
e aspectos relacionados com o comportamento de bombas 
centrífugas.
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