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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
 Tecnologias Bioanaliticas 

 

Unidade Curricular: 15722 - Controlo da Qualidade de Águas Residuais 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 851 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Adelaide Araújo Almeida 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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teórico-
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(PL) 
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(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150 30       45                               75 

 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Adquirir conhecimentos fundamentais sobre o conceito de água residual. Recolha e amostragem de águas residuais ao longo 
de um sistema de tratamento. Transporte de amostras para o laboratório e o modo como os resultados de controlo de qualidade 
podem ser afectados. Adquirir conhecimentos que lhe permitam caracterizar uma água residual de acordo com os parâmetros 
físico-químicos, de acordo com a legislação em vigor. Possuir capacidade para identificar diversas fontes poluidoras e o seu 
impacto na qualidade da água residual e algumas formas de a minimizar. Conhecer os parâmetros analíticos necessários para 
reutilizar a água para diversos fins. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Águas residuais. Origem e natureza da água residual. Tipos de amostragem, recolha conservação e transporte das amostras 
para o laboratório. Fontes poluidoras e seus efeitos. Tipos de água residual (residual doméstica, industrial e hospitalar). 
Parâmetros físicos, químicos e microbiológicos utilizados para caracterizar uma água residual. Legislação nacional e 
comunitária relativa às águas residuais. Zonas sensíveis e menos sensíveis. Avaliação da qualidade de águas residuais. 
Necessidade de efectuar o tratamento de águas residuais com o objectivo de manter a qualidade do meio receptor. 

Algumas operações e processos unitários envolvidos no tratamento de águas residuais: Operações físicas, processos químicos 
e biológicos. Controlo de qualidade a efectuar ao longo dos sistemas de tratamento de efluentes, com vista à deposição ou 
reutilização em vários fins. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

É necessário, numa primeira fase, que os alunos tomem um primeiro contacto com águas residuais, identifiquem os parametros 
necessários para efectuar o seu controlo de qualidade, à entrada e à saída de uma estação de tratamento. Saber fazer recohas 
de amostras. Intrepertar resultados obtidos. Identificar se a água residual tratada está de acodo com a legislaçao vigente e o 
mei receptor ou o fim a que se destina. Os alunos devem conhecer eos processos de tratamento de águas residuais e efectuar 
o respectivo controlo ao longo do sistema  tratamento. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas, aulas teórico-práticas de resolução de exercícios, desenvolvimento de trabalhos práticos laboratoriais, 
execução de relatórios sobre os resultados obtidos nos trabalhos experimentais e estudo orientado.  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

A aprendizagem nesta unidade é baseada principalmente na prática, ou seja, os alunos, depois de uma breve introdução 
teórica, aplicam os conhecimentos adquiridos em exercícios práticos em sala de aula e na realização de trabalhosde laboratório. 
Esta metodologia permite a avaliação dos objectivos de aprendizagem ao longo do processo, pois os exercícios e o trabalho 
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exigem uma maior interacção entre os alunos e o professor, permitindo uma avaliação constante pelo professor do 
conhecimento adquirido pelo aluno, permitindo-lhe fazer os ajustes necessários para a metodologia. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Deverão ser elaborados relatórios de grupo das aulas de laboratório, que contarão, após discussão com 20% para a média final 

Avaliação: Será realizado um exame final, onde o aluno deverá ter no mínimo 8,5. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Alguns elementos de estudo serão disponibilizados na página de elearning da UC (Moodle) 

APHA (2013) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22st Edition, Washington. 

Decreto-lei nº 152/97, de 19 de Junho. Diário da República nº 139 - I Série-A. Ministério do Ambiente. Lisboa. 

Decreto-lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Diário da República nº 176 - I Série- A. Ministério do Ambiente. Lisboa. 

Mendes, B. e Oliveira, J., F., (2006). Qualidade da água para consumo Humano. Lidel. 

Metcalf , & Eddy (2004). Waste Water Engineering: Treatment, Disposal and Reuse (3 ed.). MacGraw-Hill., New York. 

Degrémont (1999). Water Treatment Handbook. 2 vols, (6 ed.). Lavoisier Publishing. Paris. 
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