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OBJETIVOS  DA DISCIPLINA (Ao final do curso o aluno será capaz de:) 
Conhecer sobre os principais variáveis e problemas envolvendo a eng. Ambiental. Calcular e 
avaliar dados coletados de amostras de águas de rio, corrégos etc. Estabelecer princípios e 
mecanismos de controle e de despoluição de águas. Estar capacitado quanto às técnicas de análise 
de qualidade ambiental, capacitando-o como integrante de conhecimento para prestação de 
serviços a comunidade quanto aos riscos de consumo de águas e à segurança de consumo de águas 
de qualidade baseada em indicadores. Simular o comportamento de poluentes orgânicos e 
inorgânicos em rios e reservatórios através da aplicação de modelos de qualidade da água. 



EMENTA DO PROGRAMA:  
Cálculos de engenharia; Balanços de massa em sistemas de interesse da Eng. Ambiental; 
Qualidade da água; Tratamento e suprimento de água; Tratamento de águas residuais.  
 
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 
1. Introdução aos cálculos de Eng. Ambiental 
(Dimensões e unidades; aproximações em cálculos de engenharia) 
2. Balanços de massa 
(Balanços com componente puro; Balançso com sitemas multicomponentes; balanço com reatores) 
3. Qualidade da água 
(Medidas da qualidade da água; assessando a qualidade d a´qgua; padrões de qualidade da água) 
4. Tratamento e suprimento de água 
(Ciclo hidrológico, disponibilidade de água; tratamentos d a´gua; distribuição) 
5. Tratamento de águas residuais 
(Águas residuais; trat. Primário; Trat. Secundário; TRat. Terciário; tratamento de lodos; estratégia 
de seleção de tratamento) 
6. Apresentação de equipamentos, catálogos e tipos de análise para amostra de água. 
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