
TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES
 
1. Identificação
Obrigatoria: Nao
Carga Horaria: 60h/a
Creditos: 04
Area de Concentraçao: Recursos Naturais 

2. Ementa
Noções  básicas:  propriedades  e  parâmetros  indicadores  de  qualidade  das  águas,
legislações  aplicadas  às  águas  e  efluentes,  tipos  de  poluentes  -  principais  classes  e
toxicidade. Processos Convencionais e Processos Oxidativos Avançados de tratamento de
águas e efluentes.

3. Objetivo
Fornecer conhecimentos fundamentais sobre as metodologias de tratamento de aguas e
efluentes,  usando  métodos  convencionais  e  de  oxidação  avançada;  e  apresentar  os
principais avanços produzidos na area de Processos Oxidativos Avançados. 

4. Justificativa
Com a  intensificaçao  dos  meios  de  produçao  de  bens  de  consumo  e  o  aumento  da
populaçao,  a  quantidade  de  efluentes  domesticos  e  industriais  produzidos  aumentou
significativamente, sem que o poder publico ampliasse os serviços de esgoto e coleta de
lixo  na  proporçao  necessaria  e  sem  que  os  empresarios  industriais  empregassem
tecnologias de tratamento adequadas aos seus efluentes. Como consequencia, os recursos
naturais, principalmente os hidricos, tem sido poluidos/contaminados, colocando em risco
a saude da populaçao. Assim, o tratamento dos efluentes, antes que os mesmos sejam
descartados  no  ambiente,  e  imprescindivel  para  o  controle  dos  danos  ambientais  e  a
melhoria da qualidade de vida das pessoas. Além disso, diariamente diferentes produtos
são utilizados nas diversas atividades humanas e novos produtos são desenvolvidos, o
que  requer  métodos  de  degradação  eficientes  para  a  sua  remoção  das  águas.  Neste
sentido, esta disciplina representa uma ferramenta importante para o desenvolvimento de
novas metodologias e/ou tecnologias de tratamento e adequadas aos variados tipos de
efluentes produzidos no País, principalmente na região Nordeste. 
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