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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Tecnologias Bioanalíticas 

 

Unidade Curricular: 15727 – Controlo da Qualidade do Ar e Ruído 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 851 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Teresa Borralho Marques dos Carvalhos 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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150       75                                     75 

 
Pré-requisitos (se aplicável):       
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

1. O aluno deverá ser capaz de dominar os conceitos e processos gerais que envolvem a poluição atmosférica, de modo a 
identificar os principais parâmetros de qualidade do ar. 

Utilizar a legislação e normas, nacionais e internacionais, de avaliação da qualidade do ar. 

Conhecer métodos de referência e outros para a avaliação das concentrações dos poluentes no ar ambiente e fazer aplicações 
práticas laboratoriais dos mesmos. 

 Revelar conhecimentos para avaliar e interpretar os resultados de acordo com legislação ou normas existentes. 

2. A unidade curricular visa, igualmente, dotar os alunos de conhecimentos básicos de acústica e relacioná-los com a poluição 
sonora.  

Pretende-se também, que os alunos desenvolvam aptidões e competências para fazer medições de ruído e que tenham 
capacidade de identificar, avaliar e reduzir o mesmo.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

A  problemática da Qualidade do Ar: efeitos da poluição atmosférica, conceito e objectivo do seu Controlo . 

Legislação em vigor:  

Lista dos poluentes atmosféricos no âmbito da avaliação e controlo da qualidade do ar ambiente, 

Limiares de avaliação superiores e inferiores, 

Determinação: 

-da excedência dos limiares de avaliação superior e inferior,  

- dos requisitos para a avaliação das concentrações de dióxido de enxofre e de azoto, óxidos de azoto, partículas em 
suspensão (PM10 e PM2,5), chumbo, benzeno e monóxido de carbono no ar ambiente. 

Métodos de referência para a avaliação das concentrações dos poluentes no ar ambiente e das taxas de deposição.  

Outros métodos de avaliação. 

O Ruído e o Homem. 

O mecanismo de audição e efeitos do ruído- 

Incomodidade. 
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Poluição sonora; principais indicadores. 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos permitem atingir os objectivos de aprendizagem enunciados, visto que abordam e os conceitos 
gerais relativos à Poluição atmosférica e permitem identificar os principais parâmetros de qualidade do ar; 

Familiarizam o aluno com a legislação nacional e internacional e documentos normativos relativos à qualidade do ar e ambiente 
sonoro. 

Permitem conhecer os métodos para a avaliação das concentrações dos poluentes atmosféricos e os indicadores dos níveis de 
ruído. 

Permitem avaliar e interpretar os resultados de acordo com legislação ou normas existentes. 

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas TP que envolvem momentos de exposição com apoio de meios audiovisuais, os quais podem e devem ser 
completados/complementados por uma pesquisa individual por parte do aluno, orientada pelo docente, seguida de resolução de 
exercícios e/ ou  casos estudo (individualmente ou em grupo).  

As aulas envolvem ainda a realização de trabalhos experimentais sobre amostragem e análise de poluentes atmosféricos e a 
realização de trabalhos de campo para medição de ruido. 

 

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

As metodologias de ensino incluem, aulas teórico-práticas com uma estratégia de exposição interactiva e interpretativa em que 
os alunos são envolvidos recorrendo à análise de casos-estudo e aulas práticas/ laboratoriais e de campo que têm por 
finalidade a aplicação dos métodos a interpretação e avaliação da qualidade do ar e do ambiente sonoro. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 Avaliação será constituída por uma prova de avaliação individual (70%) e por um trabalho de grupo (2 elementos) de carácter 
experimental/ campo de aplicação dos conteúdos ministrados e sujeito a discussão (30%).  
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