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OBJETIVO GERAL DO CURSO: O curso de Engenharia Sanitária objetiva formar 

profissionais habilitados à preservação, controle, avaliação, à medida e à limitação das 

influências das atividades humanas sobre o meio ambiente, de modo a atender as 

necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais de forma sustentável, 

aliando tecnologias, uso e tratamento da água, nos projetos de obras de saneamento, 

bem como no desenvolvimento de políticas e ações que busquem o monitoramento, 

controle, recuperação e preservação da qualidade ambiental e da saúde pública. 

 

EMENTA: Conceito de amostragem, representação de amostras, técnicas de coleta, 

preservação e transporte. Soluções iônicas: conceito de pH, medidas de pH. Estudo 

de cor verdadeira e aparente, formação de cor e turbidez. Conceito de turbidez e sua 

determinação. Estudo de alcalinidade, dureza, acidez, gás carbônico, ferro total, 

reações químicas de interesse sanitário. Teoria da desinfecção, determinação de cloro 

residual e livre e da curva do “break-point”. Ensaio de floculação-coagulação (Jar – 

test), sua aplicação nas ETAs. Estudo da qualidade da água de acordo com as leis e 

portarias vigentes. 
 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Desenvolver os conhecimentos específicos 

sobre a área de abastecimento de água de consumo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA: 

 demonstrar as técnicas comuns de monitoramento das águas de abastecimento; 

 apresentar as leis e portarias vigentes quanto a qualidade da água; 

 estudar alguns parâmetros que determinam a qualidade da água; 

 aprofundar as técnicas empregadas no tratamento de água; 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

Data     Conteúdo     

28/08 Conceito de amostragem, representação de amostras, técnicas de coleta, 

preservação e transporte; 

04/09 Conceito de amostragem, representação de amostras, técnicas de coleta, 

preservação e transporte 

11/09 Soluções iônicas: conceito de pH, medidas de pH. 

18/09 Soluções iônicas: conceito de pH, medidas de pH. 

25/09 Prova I. 

02/10 Estudo de cor verdadeira e aparente, formação de cor e turbidez. 

09/10 Conceito de turbidez e sua determinação. 

16/10 Estudo de alcalinidade, dureza, acidez, gás carbônico, ferro total, reações 

químicas de interesse sanitário. 

23/10 Estudo de alcalinidade, dureza, acidez, gás carbônico, ferro total, reações 

químicas de interesse sanitário. 

23/10 Prova II 

30/10 Seminário: Avaliação da qualidade de água para abastecimento público 

06/11 Teoria da desinfecção 

13/11 Determinação de cloro residual e livre e da curva do “break-point” 

20/11 Teoria da desinfecção, determinação de cloro residual e livre e da curva do 

“break-point” 

27/11 Ensaio de floculação-coagulação (Jar – test), sua aplicação nas ETAs. 

05/06 Estudo da qualidade da água de acordo com as leis e portarias vigentes 

04/12 Prova III 

11/12 Exame 

 

METODOLOGIA PROPOSTA: Aula expositiva dialógica. 

 

AVALIAÇÃO: Avaliação escrita 3 provas (100%) 

 

BIBLIOGRAFIA: 

DI BERNARDO, L. Métodos e técnicas de tratamento de água. ABES, 1993. 

SPERLING, M.V. Introdução a Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos. 

Editora da UFMG, 1996. 

VIANNA, M. R. Hidráulica Aplicada às Estações de Tratamento de Água. 3.ed., 

 

 

 

 


