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PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR 

  

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR 

NOME DO COMPONENTE 
CURRICULAR 

Carga 
Horária 

Código 

Reuso da Água 45 horas 

30T – 15P 

AL2132 

Pré-requisito: Irrigação e Drenagem I (desejável) 

  

OBJETIVOS 

Disponibilizar os conceitos e fundamentos relacionados ao tratamento e 

reuso da água; Discutir as práticas do reuso como fonte extra de água para 

setores como o urbano, agrícola e industrial; Estudar aspectos de legislação; 

e Avaliar as vantagens e cuidados com problemas de saúde e danos 

ambientais relativos ao reuso da água. 

  

EMENTA 

Conceito de reuso de águas. Planejamento do reuso da água na indústria, 

na agricultura nos municípios. Avaliação de riscos na aplicação de águas 

residuárias tratadas. Métodos de controle e garantia da qualidade das águas 

de reuso. Poluição do meio ambiente na reutilização de águas residuárias 

tratada. Custos dos sistemas de reuso de água. Projetos e estudos de casos 

de sistemas de reuso de águas residuárias tratadas. Aceitabilidade das 

águas para reuso. 
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