
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Biomedicina PERÍODO: 6º 
DISCIPLINA: Água e Saneamento ANO: 2015/2 
CARGA HORÁRIA: 40 horas  

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL: 02 T TOTAL: 02 aulas 
 

EMENTA 
Análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento do meio ambiente, 
incluídas as análises de água, ar e esgoto. Água potável. Água na indústria. 
 
   OBJETIVOS 
- Adquirir habilidades e competências para desenvolver atividades de garantia da qualidade de 
produtos, processos e serviços onde a água seja utilizada;  
- Realizar análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento do meio 
ambiente, incluídas as análises de água, ar e esgoto; 
- Identificar as políticas ambientais de forma a contribuir para a preservação do meio ambiente e 
divulgação de sua importância não só como cidadão mas também como profissional 
empreendedor na sua respectiva área de atuação. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Conteúdo Teórico: 
Unidade 1: Noções de hidrologia, com ênfase na distribuição da água no globo terrestre, ciclo 
hidrológico e estudo dos mananciais.  
Unidade 2: Conceitos básicos sobre a qualidade das águas e estudo da legislação para padrões 
de potabilidade e para as outras finalidades. Estudo dos principais aspectos de interesse na 
legislação relacionados à classificação dos mananciais que fazem parte da tomada de decisão 
quanto ao tratamento necessário e escolha do manancial. 
Unidade 3: Avaliação microbiológica da água e legislação específica. 
Unidade 4: Doenças de origem e veiculação hídrica, com o estudo de conceitos e definições 
técnicas. 
Unidade 5: Introdução aos processos gerais de tratamento de águas destinadas ao consumo 
humano (abastecimento público).  
Unidade 6: Detalhamento das principais etapas do tratamento de águas para fins de 
abastecimento público, envolvendo os processos de armazenamento, coagulação (floculação), 
sedimentação, filtração, desinfecção, fluoretação, abrandamento e aeração.  
Unidade 7: Poluição das águas: Apresentação de conceitos e definições à respeito, destacando 
origem, classificação dos poluentes, fontes de poluição, aspectos físicos e químicos relacionados. 
Introdução aos principais processos para tratamentos de águas residuárias e a legislação 
ambiental. 
Unidade 8: Estudo sobre as águas minerais, enfocando definições, classificação, composição, 
amostragem, métodos de análise e legislação específica. 
Unidade 9: Importância e técnicas de purificação de águas. 
Unidade 10: Classificação das águas para laboratório. 
Conteúdo Prático: 
Unidade 1: Trabalho Prático Laboratorial - Preparo de material e laboratório. Instruções para 
colheita de amostras de água. Execução das análises e Instruções para cálculos e elaboração de 
laudos técnicos. 
Unidade 2: Acidez total e gás carbônico / Alcalinidade. 
Unidade 3: Dureza total, cálcio e magnésio 
Unidade 4: Determinação de oxigênio dissolvido (O.D.) / Noções sobre DBO5 
Unidade 5: Demanda química de oxigênio (matéria orgânica) - D.Q.O. 
Unidade 6: Cloro residual / pH / Cor / turbidez / condutividade 



 

 

  
METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas teóricas e práticas. Atividades extra classe na forma de trabalhos de pesquisa bibliográfica, 
leitura e discussão de revistas científicas, jornais e outros textos. Apresentação de seminários 
com temas previamente escolhidos e grupos de estudos dirigidos com roteiros preparados pelo 
professor. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas e práticas. Sugestões de leituras e títulos para 
preparação de seminários, roteiros para estudo dirigido em grupo ou individual previamente 
preparados pelo professor, quadro-negro, data-show, vídeo e computador para exibição de CD. 
Aulas práticas com aplicação de conteúdo teórico previamente fornecido aos alunos. 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
 Avaliações escritas teóricas e avaliações práticas; trabalhos em grupos e pesquisas; trabalhos 
individuais; relatórios de aulas práticas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  

1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em avaliação escrita (25 pontos) e trabalho individual (5 
pontos). 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em avaliação escrita (25 pontos) e trabalho individual (5 
pontos). 
3ª Avaliação – 40 pontos distribuídos em avaliação escrita (20 pontos) e ADA – Avaliação de 
Desempenho Acadêmico (20 pontos). 
Avaliação Suplementar – 40 pts. 
 

BIBLIOGRAF IA BÁSICA:  
1) MACEDO, Jorge Antônio Barros de; ÁGUAS e ÁGUAS. 3ª Ed. Juiz de Fora, MG, 2007. 1043 p. 
www.aguaseaguas.com.br. 
2) MACEDO, Jorge Antônio Barros de. Introdução a Química Ambiental. 2.ed. Juiz de Fora, MG, 
2006. 1044 p. www.aguaseaguas.com.br. ISBN: 85-901568-8-5. 
3) PHILIPPI JÚNIOR, A. Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um 
desenvolvimento sustentável. Manole, 2005. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1) ANVISA. Resolução RDC nº 274, de 22 /09/2005, da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária / Ministério da Saúde , publicada no D.O.U. de 23/09/05, que dispõe sobre o 
regulamento técnico para  águas envasadas e gelo.  
2) BRASIL. Resolução nº 20, de 18/06/1986, do CONAMA – Conse lho Nacional do Meio 
Ambiente , publicada no D.O.U. de 18/06/86, que dispões sobre a classificação das águas doces, 
salobras e salinas do território nacional.  
3) BRASIL. Portaria MS n° 2.914, de 12/12/2011, do Ministério da Saúde,  publicada no D.O.U. 
de 14/12/11, que estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e 
vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.  

 


