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                             QUALIDADE DA ÁGUA I (ENS 5151) – NÃO PRESENCIAL 
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Titulação: Doutor 

EMENTA 
Conceitos básicos de química. Importância da água na Engenharia Sanitária e Ambiental. 
Características físico-químicas e bacteriológicas de águas naturais, águas de abastecimento e 
águas residuárias. Técnicas de amostragem e métodos de exames físico-químicos e bacteriológico 
para águas naturais, águas de abastecimento e águas residuárias. Fundamentos analíticos 
(espectrometria, condutimetria, potenciomentria, nefelometria, titulometria, cromatografia).  
Padrões de potabilidade da água e padrões de qualidade ambiental da água. Práticas de laboratório. 
Legislação. Índice de Qualidade de Água (IQA). 

DISCIPLINAS E SEUS OBJETIVOS 
Capacitar os alunos do curso de graduação de Engenharia Sanitária-Ambiental para a 
compreensão dos aspectos técnicos e normativos utilizados na avaliação da qualidade da água. 
DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO (METODOLOGIA, ESTRATÉGIA E RECURSOS) 
As aulas teóricas serão ministras na modalidade não presencial, na plataforma meet.jit.si 
(atividade pedagógica síncrona) e na plataforma moodle (atividade pedagógica assíncrona). 
Devido a impossibilidade de atividades presenciais, as aulas práticas laboratoriais serão 
ministradas com auxílio de vídeos didáticos demonstrativos, mostrando como realizar os 
experimentos laboratoriais da disciplina (Cor, Turbidez, Condutividade, pH, Alcalinidade, 
Acidez, Dureza, Cloretos, Sulfatos, Ferro, Sólidos e Coliformes.) 
 
Atividades: 
� Aulas expositivas dialogadas 
� Leitura, análise crítica e debate. 
□ Atividades a de ensino a distância 
� Aulas de Laboratório (vídeos) 
� Trabalho teórico e seminários 
 
Recursos: 
� Ambiente Moodle (Ferramenta de Educação à distância) 
� Plataforma meet.jit.si (Ferramenta de vídeo conferencia) 
� Internet 
� Livros e revistas especializadas 
 
 



SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
CF = PT1 (30%) + PT2 (30%) + TP (25%) + CBPL(15%)  
Sendo: 
CF=conceito final; PT =prova teórica; TP=Trabalho (seminário); CBPL=Curso de segurança 
laboratorial na modalidade educação à distância;  
 As provas serão realizadas no ambiente virtual moodle na forma síncrona. O curso BPL será 
realizado no ambiente virtual moodle de forma assíncrona. 
Os trabalhos serão desenvolvidos no ambiente virtual moodle na forma assíncrona e serão 
apresentados na plataforma de vídeo conferência meet.jit.si na forma síncrona. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
05/03 – Aula de introdução - Uso das águas – Química das águas (já ministrada) 
12/03 – Condutividade, Turbidez e Cor nas águas.  (já ministrada) 
03/09 – Noções de pH e Solução Tampão. Curso BPL on line 
10/09 - Aula Pratica: Condutividade, Turbidez, Cor e pH 
17/09 - Acidez e Alcalinidade nas águas. 
24/09 - Aula Pratica: Acidez e Alcalinidade 
01/10 - PT I 
08/10 - Dureza das águas, cloretos e sulfatos. 
15/10 - Aula Pratica: Dureza das águas, cloretos e sulfatos. 
22/10 – Sólidos, Ferro e coliformes. 
29/10 - Aula Pratica: Sólidos e Ferro nas águas; coliformes. 
05/11 – Técnicas de coleta e amostragem de água, legislação, IQA 
12/11 – PT II 
19/11 - Aula específica para desenvolver uma discussão, baseado na revisão bibliográfica sobre 
os temas dos trabalhos e o estudo de caso que será proposto pelo professor. Esta atividade será 
realizada pelo grupo, sendo uma atividade pedagógica síncrona. 
26/11 – Aula específica para desenvolver uma discussão, baseado na revisão bibliográfica sobre 
os temas dos trabalhos e o estudo de caso que será proposto pelo professor. Esta atividade será 
realizada pelo grupo, sendo uma atividade pedagógica síncrona. 
03/12 - Apresentação dos trabalhos (Disponibilizar o trabalho no moodle 02/12) 
10/12 - Prova Recuperação 
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Monitoria: Cássia Trintini 

A monitora, continuará realizando as atividades previstas anteriormente, auxiliando o professor 
nas atividades não presenciais, auxiliar os estudantes com dúvidas no Fórum da Monitoria, que 
se encontra na sala virtual da disciplina (no Moodle) e produzir com auxílio do corpo técnico do 
LIMA os vídeos didáticos demonstrativos dos experimentos laboratoriais da disciplina.  
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