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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

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

 

Unidade Curricular: 909925 - Tecnologias de Transporte e Tratamento de 
Águas e Efluentes II 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 851 ECTS: 5 

 
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 

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 a problemática das águas residuais, seu impacte no ambiente e saúde pública. 

Conhecer a principal legislação nacional e comunitária referente a águas residuais. 

Conhecer as operações e processos unitários de águas residuais. 

Aquisição e aplicação de conhecimentos relativos processos e tecnologias utilizados no transporte, tratamento e controle de 
águas residuais. Estações de tratamento de águas residuais e seu destino final. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1- Águas residuais 

Origem e natureza. Caracterização qualitativa: física, química e microbiológica. 

Caracterização quantitativa: população, capitações, coeficientes de afluência, factores de ponta e cálculo de caudais. Exercícios 
de aplicação. 

2- Critérios para a concepção de sistemas de tratamento 

Legislação nacional e comunitária relativa às águas residuais. Avaliação da qualidade de águas residuais. Aspectos 
quantitativos do tratamento de águas residuais. Exercícios de aplicação. 

3- Operações e processos unitários envolvidos no tratamento de águas residuais: 

3.1- Operações físicas: Medição de caudais. Desarenação. Gradagem. Tamisação. Equalização. Flotação. Sedimentação. 
Transferência de gases. Exercícios de aplicação. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

É necessário, numa primeira fase, que os alunos adquiram conhecimentos sobre as características físicas, químicas e 
biológicas de uma água residual, bem como a sua caracterização quantitativas, determinação de cargas e caudais, de forma a 
estabelecerem os dados de base e cálculos necessário para efectuar a memória descritiva e justificativa de uma ETAR. Devem 
ainda efectuar o pré-dimensionamento de algumas operações unitárias utilizadas no tratamento de águas residuais. Breve 
introdução aos sistemas de drenagem de efluentes e estações elevatórias, para perceberem algumas das situações que podem 
ocorrer e que influenciam o posterior tratamento. Estes conhecimentos são fundamentais para as suas competências como 
Engenheiros do Ambiente e necessária para efectuarem projectos de ETARs. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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Aulas expositivas e práticas de exterior e de laboratório, em que os alunos aplicarão e desenvolverão as matérias expostas nas 
aulas. Discussão e análise de casos práticos. Prédimensionamento de operações unitárias utilizadas no tratamento de 
efluentes. 

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 trabalhos em grupo 
fora da sala de aula. Esta metodologia permite a avaliação dos objectivos de aprendizagem ao longo do processo, pois os 
exercícios e o trabalho exige 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 

Exame final 
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