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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 

 

31 E 32 / II 80h/a 

 

LOCAL: 

 

PERÍODO: 

 

CENTRO 

 

TARDE E 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. Manutenção e operação em ETAs. Análises físico-químicas e microbiológicas 

da água bruta e tratada. Coleta e preservação de amostras. Métodos analíticos laboratoriais. Cálculos 

laboratoriais. Rotina de análises. Legislações específicas para tratamento e abastecimento de água. 

    

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

Realizar o tratamento da água para garantir sua 

potabilidade. 

Operar estações de tratamento de água. 

Compreender os sistemas de captação, tratamento e 

distribuição de água. 

Compreender fenômenos hidráulicos. 

Identificar os problemas ambientais e agentes 

contaminantes da água. 

Auxiliar a elaboração de projetos de estações de 

tratamento de água. 

Realizar análises físico-químicas e microbiológicas 

de água bruta e tratada. 

Conhecer todas as etapas do tratamento 

convencional de água (captação, coagulação, 

floculação, decantação, filtração, desinfecção 

e fluoretação). 

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. 

Solucionar problemas operacionais em ETAs. 

Realizar cálculos matemáticos e estatísticos 

para calcular vazões, diâmetro de tubulações, 
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Comparar resultados analíticos com as legislações 

vigentes. 

perda de carga em redes e consumo de 

produtos químicos. 

Prever adequadamente as demandas de 

consumo de água. 

Reconhecer os diversos tipos de tubulações e 

seus respectivos materiais, além de 

singularidades das redes (peças e dispositivos 

hidráulicos). 

Reconhecer as propriedades físico-químicas e 

microbiológicas da água bruta e tratada. 

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. 

Operar adequadamente, calibrar e preservar 

equipamentos laboratoriais (turbidímetro, 

oxímetro, phmetro, espectrofotômetro, estufas, 

jar-test, etc.). 

Reconhecer, manusear e operar 

adequadamente vidrarias e reagentes 

laboratoriais. 

Interpretar resultados quantitativos e 

qualitativos de acordo com portarias e 

legislações existentes. 

Coletar e preservar amostras de água bruta e 

água tratada. 

Realizar cálculos matemáticos e estatísticos 

aplicados às análises. 

Reconhecer as reações químicas que ocorrem 

durante as análises. 

Elaborar relatórios de atividades e analisar 

estatisticamente os resultados obtidos. 

Conhecer e aplicar ações de segurança e as 

boas práticas laboratoriais. 

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 

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

tratamento de água. Instalações típicas para sistemas de tratamento e distribuição de água. Legislações 

pertinentes. Dispositivos de um sistema de abastecimento. Parâmetros de potabilidade. Operações e 

processos unitários. Teorias da coagulação, floculação, decantação, filtração. Produtos químicos 

utilizados na água. Coleta de amostras para análises físico-química e bacteriológicas. Análises de: cor, 

turbidez, pH, condutividade elétrica, cloro residual, acidez carbônica, dureza total, dureza de cálcio e 
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magnésio, alcalinidade, cloretos, ferro, dióxido de cloro, fluoreto, ferro em amostras com coagulantes 

Fe2(SO4)3. 

    

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

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

e distribuição de água. 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. Mesclar aulas teóricas e práticas, permitindo ao aluno o aprofundamento 

de seus conhecimentos acerca da rotina laboratorial e da importância das análises para garantir os 

padrões de qualidade da água tratada. 

 

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). Laboratório físico-químico e microbiológico devidamente equipado; EPIs para trabalho 

em laboratório físico-químico (jaleco, luvas e óculos de proteção). 

 

VI - AVALIAÇÃO 

Duas provas teóricas, uma prova prática e atividades em sala e extra-sala. 
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FUMEC / CEPROCAMP 

Centro de Educação Profissional de Campinas 

Prefeito Antônio da Costa Santos 

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL (SP). Técnica de 

abastecimento e tratamento de agua. Coautoria de José M. de Azevedo Netto. 2. ed. rev. São Paulo, 

SP: CETESB, 1977- . nv., il. 

MORITA, Tokio. Manual de soluções, reagentes e solventes: padronização, preparação, 

purificação. Coautoria de Rosely Maria Viegas Assumpção. São Paulo, SP: Edgard Blucher, 1972. 

629p., il. ISBN 9788521201182 (broch.). 

QUÍMICA analítica quantitativa elementar. Coautoria de Nivaldo Baccan, João Carlos de Andrade. 

3. ed. rev. ampl. e reestruturada inteiramente preparada por Nivaldo Baccan e João Carlos de Andrade. 

São Paulo, SP: Edgard Blucher, c2001. 308 p., il. ISBN 9788521202967 (broch.). 

RICHTER, Carlos A. Água: métodos e tecnologia de tratamento. São Paulo, SP: Blucher, c2009. 

340 p., il. ISBN 9788521204985 (broch.). 

RICHTER, Carlos A. Tratamento de água: tecnologia atualizada. Coautoria de Carlos A. Richter 

Azevedo Netto. São Paulo, SP: Edgard Blucher, 1991. 332 p., il,. ISBN 8521200536 (broch.). 

ROSA, A. H.; FRACETO, L. F.; MOSCHINI-CARLOS, V. (Org). Meio ambiente e 

sustentabilidade. Porto Alegre: Bookman, 2012. 412p. 

RUSSEL, John Blair. Química geral. 2. ed. São Paulo, SP: Makron, 1994. 2v., il. ISBN 8534601925 

(broch.). 

SCHWANKE, C. (Org). Ambiente: tecnologias. Porto Alegre: Bookman, 2013. 270p. (Série Tekne). 

STANDARD methods for the examination of water & wastewater. Edição de Andrew D. Eaton. 

21th ed. Washington, D.C.: American Public Health Association, c2005. 1v. (varias paginações), il. 

ISBN 0875530478 (enc.). 

TÉCNICAS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS PARA CONTROLE OPERACIONAL DE 

ETA. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. 1ª edição, 1999. 

 

VIII - CRONOGRAMA 

01 Apresentação do conteúdo; Parâmetros de qualidade da água. 

02 Continuação do assunto anterior, legislações pertinentes à potabilidade da água. 

03 Aula prática 1: Determinação da acidez, alcalinidade e dureza. 

04 
Discussão dos resultados da aula prática 01. Sistemas de captação e transporte de água bruta e 

potável. 

05 Continuação do assunto anterior: Sistemas de captação e transporte de água bruta e potável. 

06 Continuação do assunto anterior: Sistemas de captação e transporte de água bruta e potável. 

07 Aula prática 2: Determinação de cloretos e de cloro residual. 

08 Discussão dos resultados da aula prática 2. Tratamento de água: coagulação. 

09 Continuação do assunto anterior: coagulação. 

10 Avaliação 1. 
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11 Tratamento de água: floculação. 

12 Tratamento de água: decantação. 

13 Tratamento de água: filtração. 

14 Tratamento de água: desinfecção e fluoretação. 

15 Aula prática 3: Determinação de cor real e aparente e turbidez por métodos fotométricos. 

16 
Discussão dos resultados da aula prática 3. Desinfecção da água por Processos Oxidativos 

Avançados. 

17 Avaliação 2. 

18 Visita técnica: ETA. 

19 
Aula prática 4: Ensaio de Jar-test para determinação da concentração ideal de coagulantes e do 

pH ótimo. 

20 
Discussão dos resultados da aula prática 04. Continuação do assunto anterior: ensaio de Jar-

test. 

21 Avaliação prática 

22 Recuperação. 
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