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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

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

 

Unidade Curricular: 909927 - Dimensionamento ETA II 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 851 ECTS: 6 

 
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) 

150 15 45                                     90 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Capacidade para dimensionar estações tratamento de águas de abastecimento, incluído tratamento de lamas e avaliar o seu 
funcionamento em termos de critérios de dimensionamento. Capacidade de realizar testes de tratabilidade para a obtenção de 
parâmetros de dimensionamento. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Qualidade da água bruta: Análise dos ficheiros disponíveis pelo SNIRH. Fixação das características da água a tratar. 

2. Visita a uma ETA e recolha da água bruta. 

3. Estudo das Necessidades de Tratamento e Escolha do sistema de tratamento. 

4. Definição do caudal de projecto. 

5. Produção laboratorial de ClO2. Obtenção experimental dos parâmetros de dimensionamento da pré-oxidação. 

6. Realização laboratorial da Coagulação e da Floculação. Obtenção dos parâmetros de dimensionamento. 

7. Obtenção laboratorial dos parâmetros de dimensionamento da decantação e filtração. 

8. Obtenção experimental do pH de saturação. 

9. Realização Experimental da desinfecção final ao breakpoint. Obtenção dos parâmetros de dimensionamento. 

10. Obtenção experimental da curva de sedimentação das lamas. Realização da desidratação das lamas por 
centrifugação: aplicação de cal ou polielectrólitos. Obtenção dos esquemas de tratamento. 

11. Cálculo do balanço mássico 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Esta UC assenta na elaboração de um projecto de ETA, fundamentado em conceitos teóricos, ministrados nas aulas teóricas. 
Apresenta um cariz experimental, através dos ensaios de tratabilidade e da na Visita de Estudo à ETA. A Realização de um 
Projecto de ETA baseado na análise de dados históricos de caracterização da água bruta e de parâmetros de dimensionamento 
obtidos experimentalmente, confrontados com os existentes na bibliografia, torna esta Unidade Curricular fundamental para o 
Engenheiro do Ambiente. Os testes de tratabilidade permitem-lhe adquirir o aspeto prático em todas as vertentes dos processos 
básicos usados em tratamento de água: verificação de parâmetros de controlo das operações, métodos analíticos, doseamento 
e preparação de reagentes, cálculos de quantidades, contato com reagentes e seu manuseamento, órgão necessários à 
realização das operações e processos, custos de reagentes, etc.O exame final e defesa do projeto aferem os conhecimentos 
individuais. 
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MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Métodos expositivos, demostrações laboratoriais, visitas de estudo e avaliação contínua, através de relatórios das aulas de 
tratabilidade e concepção de um projecto de ETA, incluído tratamento de lamas. São apresentadas ao aluno, no Guia de 
Funcionamento da Disciplina, as grelhas de avaliação: do Projeto de ETA, relatórios dos estudos de tratabilidade de água  e 
lamas, defesa do projecto, onde se incluem todos os item que o aluno deve abordar, com indicação da respectiva cotação, bem 
como a valorização da presença nas aulas. 

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 
aplicação de conceitos já existentes na formação prévia do aluno, nomeadamente DETA I, Matemática e Física, para a 
conceção de uma ETA. A elaboração do projecto permite ao aluno consultar e tratar estatisticamente dados históricos  de 
consumo e caracterização físico-química e presentes em sites na internet e a partir deles obter os parâmetros físico-químicos e 
microbiológicos de dimensionamento ETA e de caudal. As aulas práticas permitem familiarizar o aluno com a execução das 
operações e processos, obter informação a partir dos resultados experimentais e ajustar as operações e processos às 
necessidades de correcção pretendidas e exigidas legalmente. A visita de estudo permite fazer a ponte entre o projecto em 
elaboração e um projecto em funcionamento, o que se enquadra no contexto do ensino politécnico. Este contexto de 
aprendizagem, baseado na: 

- Resolução de casos práticos; 

- Conceção, 

- Aplicabilidade prática dos conceitos teóricos adquiridos através do saber fazer, concretizado com a execução 
laboratorial das operações e processos estudados; 

- Otimização experimental, através da correcção das variáveis teóricas conhecidas; 

- 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.<<Máximo de 3000 
caracteres com espaços>> 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

São apresentadas ao aluno, no Guia de Funcionamento da Disciplina, as grelhas de avaliação: do Projeto de ETA, relatórios 
dos estudos de tratabilidade de água  e lamas, defesa do projecto, onde se incluem todos os item que o aluno deve abordar, 
com indicação da respectiva cotação, bem como a valorização da presença nas aulas. 

A nota final é calculada através da seguinte fórmula: 

Nota Final = 0,2 x Prova escrita de avaliação + 0,8 x (Total 1 + Total 2) 

 

Total 1 = Projecto Final (15 valores); Total 2 = Nota da apresentação oral individual = 1,5 valores +(Defesa Individual = 2,0 
valores) + Assiduidade = 1,5 
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