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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 

O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, 

da UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao controle, à 

avaliação, à medida e à limitação das influências negativas das atividades humanas sobre o meio ambiente, 

de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, 

aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento da água, nos projetos de obras de 

saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário, sistemas 

de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de políticas e ações no meio ambiente que busquem o 

monitoramento, o controle, a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e da saúde pública. 

 

 

EMENTA: 

Objetivos e propriedades do tratamento de água. Tecnologias de tratamento de água. 

Oxidação e adsorção de contaminantes, utilização de dados do teste de jarros. Casa de química,  

manuseio  de  produtos  químicos,  dosagem.  Coagulação e floculação.  Mistura rápida e  

floculação.  Sedimentação e floculação. Filtração – teoria dos filtros rápidos e lentos. 

Comportamento dos filtros. Projeto de filtros rápidos por gravidade. Filtração direta ascendente, 

filtração direta descendente.  Projetos de filtros lentos.  Considerações na locação de estações de 

tratamento de água. Desinfecção. Remoção de ferro e manganês e abrandamento. 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 

Proporcionar ao aluno conhecimentos sobre métodos e técnicas de tratamento de água bem como 

definir estratégias para elaboração de projetos específicos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 

 Diferenciar os tipos de água naturais para abastecimento público de acordo com a NBR 12216; 

 Definir os objetivos do tratamento de água para abastecimento; 

 Apresentar e discutir as normas técnicas de abastecimento de água; 

 Estudar os métodos e as tecnologias de tratamento de água; 

 Estabelecer critérios para elaboração de projetos de unidades de: gradeamento, desarenação, mistura 

rápida, floculação, sedimentação, filtração rápida e desinfecção; 

 



CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 

Nº Data Horário H.A. Conteúdo 

01 20/02 13:30 – 15:10 02 

Apresentação e discussão do Plano de Ensino e 

Aprendizagem 

Apresentação da proposta do trabalho de pré-projeto de 

ETA de pequeno porte  

Apresentação do cronograma de entrega das etapas do 

projeto da ETA 

02 24/02 15:20 – 17:50 03 

Normas técnicas de referência 

Projeto ETA (PR) – Etapa 1: Elaboração 

Levantamento de dados gerais (população a ser atendida, 

área de influência direta e indireta, estudo de alternativas 

locais.) 

Identificação do Manancial de Abastecimento 

Vazões de tratamento e abastecimento 

- 27/02 13:30 – 15:10  Feriado Carnaval 

03 03/03 15:20 – 17:50 03 

Objetivos do tratamento de águas de abastecimento 

Processos e operações unitárias de tratamento de águas  

Tecnologias de Tratamento de água 

04 06/03 13:30 – 15:10 02 

Gradeamento e Desarenação 

Dispositivos de remoção e retenção 

Perda de carga 

Dimensionamento 

Exercícios 

05 10/03 15:20 – 17:50 03 

Coagulação  

Origem das cargas 

Mecanismos de coagulação 

Uso de polímeros como auxiliares 

Diagramas de solubilidade 

Controle de processo 

06 13/03 13:30 – 15:10 02 

Projeto ETA (PR) – Etapa 2: Elaboração 

Memorial descritivo e de cálculo das seguintes etapas: 

Gradeamento e Desarenação  

07 17/03 15:20 – 17:50 03 

Mistura Rápida e floculação 

Definição de mistura rápida e floculação 

Unidades de mistura rápida e de floculação 

Parâmetros de Projeto – Jar Test 

Ensaios de floculação 

Projeto ETA (PR) – Etapa 1: Entrega 

08 20/03 13:30 – 15:10 02 

Mistura Rápida e floculação – Continuação 

Projetos de unidades de mistura rápida 

Exercício 

09 24/03 15:20 – 17:50 03 

Mistura Rápida e floculação – Continuação (Não cai na 

1ª Avaliação) 

Projetos de unidades de mistura lenta 

Exercício 

10 27/03 13:30 – 15:10 02 Primeira Avaliação P1 

11 31/03 15:20 – 17:50 03 

Projeto ETA (PR) – Etapa 2: Elaboração 

Memorial descritivo e de cálculo das seguintes etapas: 

Mistura Rápida e Mistura Lenta. 

12 03/04 13:30 – 15:10 02 
Teoria da Sedimentação 

Sedimentação e Decantação 



Ensaios de Sedimentação 

Decantação  

Decantação convencional 

Decantação de alta taxa 

13 07/04 15:20 – 17:50 03 

Decantação 

Dimensionamento de unidades de decantação 

convencional  

Exercício 

14 10/04 13:30 – 15:10 02 

Projeto ETA (PR) – Etapa 2: Entrega 

Decantação - Continuação 

Dimensionamento de unidades de decantação de alta taxa 

Exercício 

- 14/04 15:20 – 17:50  Feriado Semana Santa 

15 17/04 13:30 – 15:10 02 
Projeto ETA (PR) – Etapa 3: Elaboração 

Memorial descritivo e de cálculo da etapa de decantação 

- 21/04 15:20 – 17:50  Feriado Tiradentes 

16 24/04 13:30 – 15:10 02 

Técnicas de flotação  

Flotação por ar dissolvido 

Flotação por ar disperso 

Sistemas de floto-filtração 

Parâmetros de projeto 

Exercícios 

17 28/04 15:20 – 17:50 03 

Teoria da filtração (Não cai na 1ª Avaliação) 

Mecanismos de transporte e aderência 

Conceitos importantes: amadurecimento e carreira de 

filtração 

Cinética da filtração: Teorias Fenomenológica e das 

Trajetórias 

Índices de Filtrabilidade 

- 01/05 13:30 – 15:10  Feriado Trabalhador 

18 05/05 15:20 – 17:50 03 Segunda Avaliação P2 

19 05/05 13:30 – 15:10 02 

Filtração 

Classificação do processo de filtração 

Projetos de filtros rápidos – Partes constitutivas: material 

filtrante, camada suporte, fundo falso e sistema de coleta 

de água de lavagem 

Recuperação de filtros: sistemas de água de lavagem 

20 12/05 15:20 – 17:50 03 

Filtração – Continuação 

Perda de carga em meio granular e fixo 

Fluidificação de meios granulares 

Exercício 

21 15/05 13:30 – 15:10 02 

Filtração – Continuação 

Projeto de filtro rápido 

Layout 

Exercício 

22 19/05 15:20 – 17:50 03 
Projeto ETA (PR) – Etapa 3: Elaboração 

Memorial descritivo e de cálculo da etapa de filtração 

23 22/05 13:30 – 15:10 02 

Filtração – Continuação 

Filtração lenta 

Dupla filtração 

Filtração em Múltiplas Etapas 

24 24/05 18:30 – 21:00 03 Atividade à distância (moodle) - Fórum temático: 



Fluoretação da água para abastecimento 

25 26/05 15:20 – 17:50 03 Processos de Desinfecção 

26 29/05 13:30 – 15:10 02 
Dimensionamento de unidades de desinfecção e 

fluoretação 

27 02/06 15:20 – 17:50 03 

Projeto ETA (PR) – Etapa 3: Entrega 

Projeto ETA (PR) – Etapa 4: Elaboração  

Memorial descritivo e de cálculo das etapas de 

desinfecção e fluoretação. 

28 05/06 13:30 – 15:10 02 Terceira Avaliação P3 

29 09/06 15:20 – 17:50 03 
Projeto ETA (PR) – Etapa 5: Elaboração  
Elaboração do Layout preliminar da ETA 

30 12/06 13:30 – 15:10 02 Visita Técnica a uma ETA  

31 12/06 15:10 – 17:50 03 Visita Técnica a uma ETA 

- 16/06 15:20 – 17:50 03 Feriado Corpus Christi 

32 19/06 13:30 – 15:10 02 

Projeto ETA (PR) – Etapa 4: Entrega 

Casa de Química 

Reagentes coagulantes 

Dosagem de reagentes 

33 23/06 15:20 – 17:50 03 

Entrega do relatório da visita técnica (R) 

Manejo de Lodo de ETA  

Características do lodo de ETA 

Tratamento e disposição final de lodo de ETA 

Exercícios 

34 26/06 13:30 – 15:10 02 

Projeto ETA (PR) – Etapa 6: Elaboração 
Descrição do tratamento da fase sólida 
Lista dos principais equipamentos (laboratório de controle e 

qualidade da água) e insumos (produtos químicos) 
Cronograma de execução/implantação e estimativa de custos 

35 30/06 15:20 – 17:50 03 
Precipitação e Adsorção 

Exercícios 

36 03/07 13:30 – 15:10 02 
Quarta Avaliação P4 

Projeto ETA (PR): Entrega do projeto completo 

(Word ou PDF e layout em PDF ou DWG) 

Somatório das H.A.   

 07/07 15:20 – 17:50 03 Exame 

 

 

 

METODOLOGIA PROPOSTA: 

O programa será desenvolvido através de aulas expositivas dialogadas, utilização de vídeos e aulas 

de exercícios.  

 

AVALIAÇÃO: 

O aluno será avaliado através de 04 (quatro) provas (P) escritas, 01(um) Relatório (R) de visita 

técnica e 01(um) um projeto (PR), que serão realizadas ao longo do semestre letivo, com média final 

calculada da seguinte forma: 
 

MF=(P1+P2+P3+P4+R+PR)/6 

As provas poderão conter: 

a) Questões discursivas sobre conceitos e relações teóricas do conteúdo; 

b) Questões de desenvolvimento matemático, podendo ser numéricas ou literais; e 

c) Questões iguais às propostas nos trabalhos. 



A aprovação ocorrerá quando a média do semestre for maior ou igual a 7,0. Se for menor, o 

aluno terá direito a uma prova de recuperação. 

2) Recuperação: 

A prova de recuperação, exame (EXA), será aplicada ao final do semestre e seu conteúdo 

abrangerá os assuntos ministrados durante todo o período letivo. A média final (MF) após aplicação 

desta prova será: 

MF=0,6M+0,4EXA 

 

 Para aprovação na disciplina a média final deverá ser maior ou igual a 5,0. 

3) Segunda chamada de trabalhos: 

 Os trabalhos deverão ser apresentados no dia marcado, valendo nota integral. Após a data 

combinada, os alunos que desejarem podem entregar no prazo máximo de 3 dias, valendo, no 

máximo, 80% da nota integral do mesmo. 

4) Segunda chamada de provas: 

 A segunda chamada da prova será concedida exclusivamente aos alunos que apresentarem 

justificativa comprovada e aceita pela coordenação do curso. Caso contrário, ficará com nota zero. 

 As provas serão agendadas em dia e horário a critério do professor, podendo ser aplicada 

num prazo máximo de10 dias úteis. 

5) Instruções para realização das provas: 

a) A prova deverá ser realizada no tempo previsto, sem qualquer tempo adicional concedido; 

b) A prova poderá ser realizada à lápis ou à caneta, no entanto, aqueles que realizarem à 

lápis não terão direito à reclamação da correção; 

c) A prova deverá ser realizada sem a consulta de materiais de aula ou livros; 

d) Será permitido o uso de calculadora durante a prova; 

e) Quando julgado necessário, serão fornecidas algumas fórmulas. 

f) Aluno flagrado em atividade ilícita durante a prova terá nota zero atribuída à mesma; 

g) Casos não previstos serão resolvidos pelo professor. 
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