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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

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

 

Unidade Curricular: 909928 - Dimensionamento de ETAR I 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 851 ECTS: 5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Adelaide 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 - 60 - - - - - - 65 

 
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 utilizados no tratamento de águas residuais. 

Conhecer os sistemas de tratamento de lamas. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Processos biológicos de tratamento. Ambientes Bioquímicos: aeróbio, anaeróbio e anóxico . Balanços de matéria orgânica 
carbonada solúvel e biomassa. Problemas no tanque de arejamento e sedimentador. Controlo da má sedimentabilidade de 
lamas e controlo de espumas. 

Remoção biológica de azoto. Nitrificação. Bioquímica e microbiologia do processo. Estequiometria e rendimentos. Influência de 
factores ambientais Integração em sistemas de lamas activadas. Desnitrificação. Bioquímica e microbiologia do processo. 
Estequiometria e rendimentos. Influência de factores ambientais. Integração em sistemas de lamas activadas. 

Outros processos de remoção de azoto. Remoção biológica de fósforo. Bioquímica e microbiologia do processo. Integração em 
sistemas de lamas activadas Integração de processos de remoção de matéria orgânica carbonada e nutrientes. 

Lagunagem. Leitos percoladores. Operação e dimensionamento. Características das lamas e deposição final. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

É necessário, numa primeira fase, que os alunos tomem um primeiro contacto com os vários processos de tratamento 
biológicos e condições em que ocorrem, de forma a compreenderem posteriormente os diferentes sistemas possíveis de utilizar 
no tratamento de efluentes. Posteriormente os alunos têm que saber pré-dimensionar uma ETAR, de modo a que o efluente 
possa ser descarregado num determinado meio receptor, sem lhe deteriorar a qualidade e de acordo com a legislação 
Portuguesa. Estes conhecimentos são fundamentais para as suas competências como Engenheiros do Ambiente. Terão ainda 
uma breve introdução aos sistemas de tratamento de lamas por forma a um melhor prédimensionamento de uma ETAR. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

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 processos de tratamento. 

Avaliação: Trabalhos de pesquisa sobre os temas leccionados e dois testes (ou exame final). 

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

Exame Escrito 
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