
 

PLANO DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: Saneamento Ambiental SÉRIE: 3ª 

CURSO: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio na Modalidade EJA 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 CARGA HORÁRIA TOTAL: 67 h / 80 h.a 

  

EMENTA 

  
Sistemas de abastecimento de água. Características das águas de abastecimento. Consumo de 
água. Captação, adução e armazenamento de água. Tratamento de água (Estação de 
Tratamento da Água -ETA). Rede de distribuição. Sistemas de esgoto: Rede de esgotos 
sanitários, Tratamento de esgotos sanitários (Estação de Tratamento de Esgoto- ETE). Galeria 
de água pluvial. Processos de tratamento e disposição final de resíduos.  
  

OBJETIVOS 

  
Geral 

● Compreender de forma holística e contextualizada as questões que envolvem os 
sistemas de abastecimento de água, esgoto, água pluvial e resíduos sólidos, 
proporcionando aos alunos um aprofundamento na área. 

 
Específicos 

● Compreender o funcionamento do abastecimento de água de uma população; 
● Entender os processos de captação, adução e armazenamento de água na rede de 

distribuição, além do tratamento desta água (ETA) para o consumo; 
● Conhecer o processo de tratamento de esgoto (ETE), em suas diferentes etapas; 
● Conhecer a finalidade e o funcionamento de uma galeria de água pluvial; 
● Entender a logística de armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final 

de resíduos. 
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