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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Tecnologias Bioanalíticas 

 

Unidade Curricular: 15720  - Controlo da Qualidade de Águas de Consumo  

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 851 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria de Fátima Nunes de Carvalho  

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150 30       45                               75 

 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Dotar os alunos com competências na área Controlo da Qualidade de Águas de Consumo, dando a conhecer as principais 
ferramentas e metodologias existentes. 

No final da unidade curricular o aluno deverá adquirir conhecimentos sobre: 

- Normas de qualidade de água destinada à produção de água para consumo. 

- Normas de qualidade de água de consumo 

- Métodos analíticos utilizados na caracterização físico-química das águas de consumo. 

- Realizar ensaios laboratoriais de caraterização físico-química de água de consumo. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Qualidade da água em função das suas origens 

1.1. Norma de qualidade da água destinada à produção da água para consumo humano 

1.2. Método analítico de referência utilizado no controle da qualidade da água destinada à produção da água para consumo 
humano. 

2. Quality of water intended for human consumption. 

2.1. Sistema de abastecimento público  

2.2. Água de nascente 

2.3. Água mineral natural 

2.4. Água mineral natural gaseificada 

3. Ensaios laboratoriais de água de consumo 

3.1. Efetuar colheitas de amostras 

3.1. Parâmetros organoléticos 

3.2. Desinfetante residual 

3.3 Alcalinidade e dureza 

3.4.pH e condutividade 
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3.5. Clorofila 

3.6. P e N 

3.7.Matéria orgânica: CQO e TOC 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Esta UC apresenta um cariz teórico, teórico-prático e prático. Inicialmente serão abordadas as problemáticas típicas inerentes 
aos diferentes tipos de águas utilizadas para produção de água para consumo e o enquadramento legal. Será abordada a 
legislação vigente e os métodos analíticos de águas destinadas ao consumo humano quer públicas quer engarrafadas, bem 
como as metodologias de amostragem. As aulas experimentais servirão para que o aluno realize as metodologias de controlo 
de qualidade e conheça os seus princípios teóricos, bem como aplique os conceitos teóricos em técnicas de amostragem.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas (recorrendo a meios audiovisuais), resolução de exercícios, aulas laboratoriais, trabalho em grupo, visita de 
estudo para a realização de amostragem em contexto real. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As aulas expositivas permitem transmitir de uma forma concisa a informação necessária aos alunos, a qual pode e deve ser 
completada/complementada por uma pesquisa individual por parte do aluno, orientada pelo docente. 

A resolução de exercícios permite aplicar os conceitos teóricos a situações reais, permitindo a consolidação de conhecimentos 
e o desenvolvimento do espírito crítico dos alunos. 

A visitas de estudo servirá de laboratório real na execução de amostragens de água e como forma de motivação.  

As aulas laboratoriais permitirão aos alunos aplicar e consolidar os conceitos teóricos e teórico-práticos adquiridos, desenvolver 
a habilidade de manusear material bem como de criticar os resultados obtidos.  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação: A nota final será calculada com uma fórmula de cálculo em que cada um dos componentes terá uma ponderação a 
acordar entre o docente e os alunos. 
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