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PLANO DE ENSINO 

DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da Disciplina: Tecnologia e Controle de Efluentes Líquidos 

Curso: Técnico em Controle Ambiental Integrado ao Médio 

Carga Horária Anual: 100 horas 3º ano 

Docente Responsável: Mirella Leôncio Motta Costa 

 

EMENTA 

Classificação e composição dos efluentes (líquido a escoar); Importância sanitária e ambiental; 
Estações elevatórias; Operação e manutenção de sistemas de esgoto; Planejamento de 
drenagem urbana; Critérios e padrões de qualidade da esgoto; Eutrofização; Níveis e processos 
de tratamento de efluentes; Sistemas de tratamento de efluentes; Análise e seleção do processo 
de tratamento; Conceito de reuso de água; Tecnologia e sistemas de reuso de águas. 
 

 
 
 
 

OBJETIVOS 

Geral 
Fornecer aos alunos os fundamentos teóricos básicos para o entendimento dos sistemas de 
abastecimento de água e de efluentes líquidos. 

Específicos 
 Conhecer técnicas de operação e manutenção dos sistemas; 

 Identificar impactos do lançamento de efluentes nos corpos receptores; 

 Conhecer os níveis, processos e sistemas de tratamento de efluentes; 

 Analisar e selecionar processos adequados de tratamento de acordo com padrões de 
qualidade do efluente. 

 

Conteúdo Programático  

 

Classificação e composição dos efluentes (líquido a escoar); Importância sanitária e ambiental; 
Partes constituintes; Estimativa de vazão; Tubos e órgãos acessórios; Estações elevatórias; 
Interceptor e emissário; Operação e manutenção de sistemas de esgoto; Planejamento de 
drenagem urbana; Critérios e padrões de qualidade da água; Poluição por matéria orgânica; 
Autodepuração dos corpos de água; Eutrofização; Níveis e processos de tratamento de 
efluentes; Sistemas de tratamento de efluentes; Análise e seleção do processo de tratamento; 
Conceito de reuso de água; Tecnologia e sistemas de reuso de águas; Avaliação de riscos em 
reuso de água; Reuso de água no Brasil – Potencial e riscos; Reuso de água no mundo; A 
legislação de reuso de água; A questão cultural e religiosa pelo reuso de águas. 

 
 

Metodologia de Ensino 

Aulas didáticas, expositivas, debates, trabalhos em classe, visitas técnicas e de campo, 
seminários e desafios escolares. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

Avaliação contínua por desempenho de notas, trabalhos, frequência, desenvoltura em classe, 
nos seminários e debates; comportamento e respeito aos colegas e docente. 

 
 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Caso a caso. 
 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

Lousa, computador, datashow, TV, vídeos, etc. 
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