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PLANO DE ENSINO 

 

CURSO: TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE 

PROFESSOR(a): 

 

FÁBIO NASCIMENTO DA SILVA 

 

ANO/ 

SEMESTRE 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

TURMA/ 

MÓDULO 

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

PREVISTA 

2020/ 1º 

 

TRATAMENTO DE ÁGUA, EFLUENTES E 

ÁGUA DE REUSO 

 

29 / IV 80h/a 

 

LOCAL: 

 

PERÍODO: 

 

CENTRO 

 

NOITE 

    

I - EMENTA 

Legislações aplicáveis à água de abastecimento. Sistemas de captação e distribuição de água. Cálculos 

de estimativa de vazão de água e esgoto. Tecnologias de tratamento de água e esgoto. Tratamento 

convencional de água. Coagulação. Floculação. Decantação. Filtração. Desinfecção. Processos 

Oxidativos Avançados. Sistemas elevatórios de água e esgoto. Legislações aplicáveis ao lançamento 

de efluentes. Etapas de tratamento de efluentes. Pré-tratamento, tratamento primário, secundário e 

terciário. Digestão de lodo. Sistemas de coleta e afastamento de esgotos. Produção de água de reuso. 

Manutenção e operação de ETAs e ETEs. 

    

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

Realizar o tratamento da água para garantir sua 

potabilidade. 

Realizar o tratamento de efluentes para lançamento 

em corpos hídricos ou rede coletora. 

Operar estações de tratamento de água e esgoto e 

digestão de lodo. 

Compreender os sistemas de abastecimento e 

esgotamento e a hidráulica envolvida. 

Identificar os problemas ambientais e agentes 

contaminantes da água. 

Conhecer todas as etapas do tratamento 

convencional de água (captação, coagulação, 

floculação, decantação e filtração). 

Conhecer e saber dosar adequadamente os 

produtos químicos utilizados no tratamento da 

água (coagulantes, desinfetantes, flúor, etc.). 

Conhecer e operar adequadamente os 

equipamentos e dispositivos de ETAs e ETEs. 

Conhecer todas as etapas do tratamento de 

efluentes aeróbio e anaeróbio. 
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Auxiliar a elaboração de projetos de tratamento. Solucionar problemas operacionais em ETAs e 

ETEs. 

Realizar cálculos matemáticos e estatísticos 

para calcular vazões, perda de carga em redes 

e consumo de produtos químicos. 

Reconhecer os diversos tipos de tubulações e 

seus respectivos materiais, além de 

singularidades das redes (peças e dispositivos 

hidráulicos). 

Compreender fenômenos físicos, químicos e 

microbiológicos relacionados à poluição 

aquática e ao tratamento da água. 

Interpretar e elaborar laudos e resultados de 

análises qualitativas e quantitativas da água. 

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 

Conceitos gerais relativos ao tratamento e abastecimento e esgotamento de água. Introdução às 

tecnologias de tratamento de água e efluentes. Instalações típicas para sistemas de tratamento de água 

e de efluentes. Legislações pertinentes. Dispositivos de um sistema de abastecimento e de 

esgotamento. Parâmetros de potabilidade e de lançamento. Operações e processos unitários. Pré-

tratamento, tratamento primário, secundário e terciário. Teorias da coagulação, floculação, decantação, 

filtração. Tratamentos aeróbios e anaeróbios de efluentes. Digestão de lodo. Produtos químicos 

utilizados na água. 

    

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

Apresentar aos alunos toda teoria e prática acerca dos sistemas de captação de água bruta, tratamento 

de água e de esgotos e produção de água de reuso. Trazer palestrantes e realizar visitas técnicas para 

maior compreensão da dimensão dos temas abordados. Realizar cálculos e tarefas práticas de modo 

que o aluno seja íntimo da rotina existente em ETAs e ETEs. 

 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

Sala de aula equipada com equipamento multimídia (datashow, notebook e sistema de áudio); Material 

impresso; Transporte dos alunos para a visita técnica e, eventualmente, auditório com sistema 

multimídia). 

 

VI - AVALIAÇÃO 

Duas provas teóricas, relatórios de vista técnica e realização de atividades em sala de aula.  
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VIII - CRONOGRAMA 

01 
Apresentação do conteúdo; Parâmetros de qualidade da água. Legislação para a potabilidade 

da água. 

02 
Sistemas de captação e transporte de água bruta e potável - dispositivos de captação e 

bombeamento de água, peças e acessórios das redes de distribuição. 

03 
Continuação do assunto anterior: Sistemas de captação e transporte de água bruta e potável - 

Cálculo da quantidade de água requerida. 

04 
Continuação do assunto anterior: Sistemas de captação e transporte de água bruta e potável - 

cálculo do diâmetro de tubulações para transporte de água. 

05 Tratamento de água: coagulação. 

06 Tratamento de água: floculação. 

07 Tratamento de água: decantação. 

08 Tratamento de água: filtração. 

09 Tratamento de água: desinfecção e fluoretação. 

10 Visita técnica: ETA. 

11 Avaliação 1. 

12 Constituição dos efluentes sanitários e parâmetros legais de lançamento. 

13 Coleta e afastamento de esgoto. 

14 Continuação do assunto anterior: Coleta e afastamento de esgoto. 

15 Tratamento de efluentes: pré-tratamento. 

16 Tratamento de efluentes: tratamento primário e secundário. 

17 Tratamento de efluentes: tratamento secundário aeróbio. 

18 Tratamento de efluentes: tratamento secundário anaeróbio. 

19 Visita técnica: EPAR. 

20 Avaliação 2. 

21 Recuperação. 

 

 

 

 

Assinatura do(s) docente(s): 
Assinatura do(a) Professor(a) 

Orientador(a) de Área: 

Assinatura da Orientadora 

Pedagógica: 
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