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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Engenharia do Ambiente 

 

Unidade Curricular: 909920 - Dimensionamento de ETA I 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 851 ECTS: 5,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria de Fátima Nunes de Carvalho 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

125       45                                     80 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Conhecer os princípios teóricos e os parâmetros de dimensionamento das operações básicas de tratamento de águas para 
consumo humano. Conhece as outras operações e processos de Tratamento de água. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Introdução ao tratamento de água para consumo humano 

1.1. Características das águas e gestão da qualidade da água na origem 

1.2. Sequências de tratamento de água para consumo humano 

1.3. Legislação 

2. Operações unitárias físicas e processos unitários químicos 

Objectivos, diagrama de blocos simplificado, aplicações, localização nas ETA, equipamento e condições de operação das 
seguintes operações/processos: 

2.1. Coagulação/floculação 

2.2. Sedimentação primária e secundária, sedimentação rápida 

2.3. Flotação (dispersão de ar, ar dissolvido) 

2.4. Filtração em meios granulados 

2.5. Equilíbrio calco-carbónico 

2.5. Precipitação química 

2.6. Permuta iónica 

2.7. Processos de separação com membranas 

2.8. Oxidação química 

2.9. Adsorção de compostos orgânicos (PAC e GAC) 

2.10. Desinfecção. 

3. Tratamento de lamas 

3.1. Operações preliminares 
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3.2. Espessamento 

3.3. Condicionamento 

3.4. Desidratação 

3.5. Destino final 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Esta UC é fundamental para o Engenheiro do Ambiente, apresenta um cariz teórico, teórico-prático e prático. Inicialmente serão 
abordadas as problemáticas típicas inerentes aos diferentes tipos de águas utilizadas para produção de água para consumo e o 
enquadramento legal que obriga à sua correcção. 

São apresentados os conceitos teóricos de atuação de cada oxidante na água e mecanismos da sua produção, equipamentos 
utilizados e principais parâmetros de dimensionamento. O mesmo se segue para todas as outras operações e processos 
unitários e tratamento de lamas. Após estudo das operações e processos básicos de dimensionamento é realizada uma aula 
experimental para familiarizar o aluno com a realização experimental dos conceitos teóricos estudados e uma visita de estudo. 
Finalmente são abordados os princípios básicos e aplicabilidade dos tratamentos específicos de água, como troca iónica, 
separação por membranas e adsorção por carvão ativado. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Métodos expositivos e participativos através de aulas teóricas, teórico-práticas, demostrações laboratoriais, visitas de estudo e 
avaliação contínua. São mostradas em laboratório as operações básicas de tratamento que estão a estudar: pré-oxidação, 
coagulação/floculação/decantação e filtração. 

 

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

Tratando-se de uma unidade fundamental da formação do Engenheiro do Ambiente, o desenvolvimento curricular assenta na 
integração de conceitos já existentes na formação prévia do aluno, nomeadamente matemática e física. A exposição das 
matérias com animações e fotografias, de aplicabilidade prática dos conceitos teóricos, bem como de apresentação de casos 
reais, para além da mera apresentação dos mesmos, permite motivar o aluno para as matérias lecionadas. As aulas práticas 
permitem demonstrar os conceitos teóricos e teórico-práticos adquiridos, bem como familiarizar o aluno na execução das 
operações e processos em estudo. A visita de estudo permite fazer a ligação entre as matérias teóricas e  a sua aplicação 
prática, o que se enquadra no contexto do ensino politécnico. A realização do trabalho prático tem como objectivo a facilitação 
da aquisição, por parte dos alunos, das competências previamente estipuladas. Desta forma, é incentivada a capacidade de 
trabalho em grupo (durante a realização do trabalho de grupo). Este contexto de aprendizagem, baseado na resolução de casos 
práticos, na execução laboratorial das operações e processos estudados e na observação da utilidade dos mesmos, através da 
visita de estudo, reforça a aquisição das competências do saber fazer, que se pretende que o aluno venha a adquirir. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Elaboração do relatório da visita de estudo em grupos de três alunos no máximo, a entregar, na semana seguinte à visita. Os 
alunos terão que apresentar e defender oralmente o relatório. 

Frequência, incidindo sobre todas as partes da matéria leccionada. Se obtiverem nota superior a 10 valores serão dispensados 
do exame final. Se obtiverem nota entre 8 e 10 valores, poderão realizar uma prova oral sobre toda a matéria leccionada. 
Fórmula de Cálculo: Relatórios: 20% Relatório de visita à ETA da Piscina de Beja e à Estação Elevatória da Mata + 10 

% de defesa individual (DI) + 10% presença nas aulas (PA) + 60% Prova Escrita (E). Classificação Final: 0,2R + 0,1*DI + 0,6  
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