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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

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

 

Unidade Curricular: 909933  - Dimensionamento de Estação de Tratamento de 
Águas Residuais II 

Ano 3 Semestre 6 Área CNAEF: 851 ECTS: 6 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Anabela Cândida Ramalho Durão 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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TOTAIS 
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Horas de 
Trabalho 

Autónomo 
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teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 
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prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150       45                                     105 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

O estudante deve ter capacidade para projectar e dimensionar uma Estação de Tratamento de Águas Residuais, por processos 
biológicos, tendo em atenção as condições de afluência e do meio receptor, os aspectos construtivos, tecnológicos (parâmetros 
de funcionamento) e a sua descrição técnica. Aplicação da legislação em vigor.      

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Avaliação das condições de afluência. Definição do meio receptor. Definição do tratamento biológico mais adequado, de forma a 
garantir um efluente compatível com o seu meio receptor, de acordo com a legislação em vigor. Dimensionamento dos órgãos 
constituintes da ETAR: medidor de caudal; desarenador/desengordurador; descarregador de secção triangular e rectangular; 
caleira de secção rectangular; tratamento primário, secundário, terciário e fase sólida.  

Parâmetros de dimensionamento, aspectos funcionais. 

Determinação do nível da água nos vários órgãos da ETAR. Definição do tipo de escoamento: Perdas de carga, folgas, 
representação das linhas. 

Determinação do tipo de escoamento incluindo as linhas de energia e a sua representação. 

Elaboração da memória descritiva e justificativa (caudais a tratar, qualidade da água residual tratada, critérios de 
dimensionamento, lista de equipamento). 

Peças desenhadas: Diagrama linear; Planta de implantação; Perfil hidráulico 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Nesta unidade curricular pretende-se que o estudante elabore um projecto de um sistema de abastecimento de água desde a 
captação até à distribuição, pelo que os conteúdos 

programáticos foram seleccionados tendo em atenção este objectivo, abordando as questões teóricas e práticas de 
planeamento, dimensionamento e de exploração de sistema de 

abastecimento de água, contribuindo para o desenvolvimento de competências de concepção, dimensionamento e gestão de 
sistemas de distribuição de água. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Métodos expositivos, demonstrativos (com a realização de exercícios), métodos participativos, trabalho em grupo e estudo de 
caso. 

A avaliação engloba a apresentação oral e discussão de um trabalho em grupo (estudo de caso), apresentado sob a forma de 
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projecto (memória descritiva, justificativa e peças desenhadas). 

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

As metodologias de ensino adoptadas: a metodologia expositiva para os conceitos fundamentais do dimensionamento da 
ETAR; a metodologia participativa que requer uma exposição interactiva com os estudantes; a metodologia demonstrativa com 
a realização de exercícios práticos e simultaneamente o trabalho em grupo para a realização do projecto de uma ETAR para um 
determinado aglomerado, constituindo assim o estudo de caso, permite atingir o objectivo principal desta unidade curricular, 
planear e projectar uma ETAR,tendo em atenção os requisitos operacionais, construtivos e a legislação em vigo      

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Realização de um Trabalho Prático (TP) em grupo com apresentação oral (AO) e discussão 

Nota Final= 50%TP +50% AO 
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