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Dados da disiciplina – PPGEAS 

1. Dados de identificação da disciplina 
 
1.1. Nome e código da Disciplina: Caracterização da qualidade da água; Código EAS 16 
 
1.2. Natureza da disciplina:  Obrigatória (    )  Eletiva (  X ) 
 
1.3. Tipo de Disciplina:   Teórica (    ) Prática (    ) Teórico/Prática ( X) 
 
1.4. Distribuição da carga horária e número de créditos:  
Número de Créditos: (    ) 
Carga Horária: Teórica: ( 16 ) Prática: ( 48 ) Total: ( 64 ) 
 
2. Objetivo 
Os objetivos desta disciplina são propiciar ao estudante conceitos teóricos de metodologias 
analíticas para a caracterização de águas e águas residuárias assim como desenvolver as 
habilidades técnicas básicas de análise.  

3. Justificativa 
Trata-se de uma disciplina básica para desenvolver a capacidade nos alunos de pós-graduação 
para atuar em laboratório e conduzir análises físico-químicas e exames bacteriológicos que 
lhes permitam efetuar o monitoramento de sistemas de tratamento e do comportamento do 
recurso água no meio ambiente. 

4. Ementa 
Análises físico-químicas e exames bacteriológicos direcionados ao monitoramento da 
qualidade de águas naturais, águas residuárias e águas para abastecimento público. 

6. Procedimento Metodológico: 

6.1 Número de aulas  
Teóricas ( 3 )  Práticas ( 10 ) 
 
6.2 Metodologia 
A disciplina consiste de uma parte teórica na qual há a elaboração e apresentação de pré-
relatórios referentes às análises que serão executas, seguidas pela discussão dos mesmos com 
o intuito de esclarecer dúvidas referentes à análise a ser realizada. A parte prática da disciplina 
consiste em caracterizar as condições físico-químicas e bacteriológicas de um corpo d’água 
previamente escolhido. 

6.3 Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem 
A avaliação se dará por meio da elaboração dos pré-relatórios assim como de um relatório  
final, com as informações sobre as condições de qualidade do corpo d’água estudado, 
incluindo, além dos resultados das análises físico-químicas e bacteriológicas obtidos durante o 
curso, a análise crítica e reflexiva dos resultados obtidos. 

6.4 Composição da Nota 
A nota será composta pelos pré-relatórios elaborados e apresentados no decorrer do curso 
que receberão valor de 0 a 10 pontos (cada) com peso 5,0. O relatório final também com valor 
entre 0 e 10 pontos e peso 5,0.  
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6.5 Horário de atendimento: 
A definir em comum acordo com os discentes. 

7. Programa da disciplina 
 Quadro 1. Planejamento da disciplina para semestre 1 de 2015 
Aula  Conteúdo CHT (min) CHP (min) 

1 
Aula inaugural Apresentação do plano da disciplina, 
bibliografia, apresentação do laboratório, sistema de aula e 
avaliações 

200 0 

2 Análises gravimétricas (Determinação de sólidos totais, 
suspensos, voláteis e sedimentáveis) 50 150 

3 Conceitos de pH, efeito tampão (Determinação de 
alcalinidade; Determinação de pH) 50 150 

4 
Análises titulométricas - Determinação de dureza; 
Determinação de cloretos 

Determinação de condutividade; 
50 150 

5 Coagulação e floculação 0 200 

6 Determinação de cor;  Determinação de turbidez; Ensaios 
de Jar-Test; 50 150 

7 
Análises espectrofotométricas; Elaboração de curva de 
calibração- Determinação de material orgânico: DQO; DBO e 
OD 

50 150 

8 Análises espectrofotométricas; curva de calibração; 
Determinação de nitrato. 50 150 

9 Digestão de amostra orgânica – Determinação de nitrogênio 
orgânico 50 150 

10 Destilação e stripping de gases: Determinação nitrogênio 
amoniacal 50 150 

11 Determinação de fósforo; 50 150 

12 Exame bacteriológico da água 50 150 
13 Discussão do relatório final; Esclarecimento de dúvidas. 0 200 

 

8. Bibliografia: 

APHA, AWWA and WPCF (1995) Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater, Eaton, A.D,Clesceri, L. S., Greenberg, A. E. (Eds.). 19th Edition American Public 
Health Association 
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CETESB (1977) Análise físico-químicas para controle de estações de tratamento de esgotos. 
São Paulo: CETESB. 226p. 

CETESB (1987) Guia de coleta e preservação de amostras de água. Coord. Edmundo et al. São 
Paulo: CETESB, 150p. 

CETESB; ASCETESB (1987) Técnica de abastecimento e tratamento de água. 3.ed. São Paulo, 
CETESB/ASCETESB, v. 2, 320p. 

HOLDEN, W.S. (1970) Water Treatment and Examination. J&A. Churchill, London 

METCALF & EDDY (1985) Ingenieria Sanitaria – tratamento, evacuacion y reutilizacion de aguas 
resiudales 2nd Ed 

SAWYER, C.N, McCARTY, P.L. e PARKIN, G.N. (1994) Chemistry for Environmental Engineering 
4TH ed.,McGraw-Hill Book Co, USA, 658p. 

9. Professor responsável:  
Paulo Sérgio Scalize 
 
Observação: Ao longo do semestre o Programa de Aula poderá sofrer alterações, em razão de 
eventos não previstos inicialmente. As alterações serão acordadas com os discentes. 


