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Tratamento bioló ico de efluente

Car a horária
AT AP Total

45
'ula Teórica; Aula Prática)

Ementa
Conceito de Efluente, Efluente, fonte de riqueza. Comunidades microbianas e tratamento biológico.
Poluição hídrica: parâmetros e indicadores; Processo aeróbico e remoção de matérias. Remoção biológico
de nitrogênio e de fósforo. Desafios e tendências do tratamento biológico de efluente. Estudo de caso de
fito remedia ão.

Ob'etivos
Considerando a qualidade ambiental como sendo o resultado do somatório da interação dos parâmetros
físicos e químicos sobre os biológicos, da complexidade dos ecossistemas, o tratamento de efluente
apresenta-se como uma metodologia alternativa e oportunidade de novas áreas de pesquisas e
o ortunidade de trabalho e em reendimento..

Conteúdo Pro ramático
1. Conceito de Efluente, Efluente, fonte de oportunidade.
2. Comunidades microbianas e tratamento biológico.
3. Poluição hídrica: parâmetros e indicadores;
4. Processo aeróbico e remoção de matérias.
5. Remoção biológico de nitrogênio e de fósforo.
6. Desafios e tendências do tratamento biológico de efluente.
7. Estudo de caso de fito remediação.

Atividades Práticas — ru os de ........alunos
—Coleta e Identificação de invertebrados bentônicos
-Ada tação de método



Metodolo ia
A disciplina será dada em forma de aulas teóricas expositivas e aula pratica se voltar a aula presencial ou
analise de trabalho, Serão também apresentados seminários sobre os diferentes assuntos e artigos em cada
aula. Visitas técnicas se tiver aula presencial ou as empresas autorizaram as visitas neste tempo de
andemia

Avaliação
Critérios, mecanismos, instrumentos e eriodicidade

Realização de revisão bibliográfica sobre o tema tratamento biológico de efluente até o final da disciplina.
-Apresentação da análise
da revisão com destaque os principais resultados dos diferentes trabalhos encontrados a serem discutidos
em forma de seminário e entrega de trabalho redigido em forma de artigo a ser encaminhado para revista
de ciências ambientais. A aprovação na disciplina será mediante a apresentação publica e avaliação dos
resultados e a entrega do documento que comprove o encaminhamento do trabalho para uma revista da
área até o final do semestre.
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