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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Agronomia 

 

Unidade Curricular:       – Conservação do Solo e da Água 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 852 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Alexandra Telo da Costa Trincalhetas Tomaz 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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teórico-
prático 
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prático e 

laboratorial 
(PL) 
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(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

100       60                                     40 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não Aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Após conclusão desta unidade curricular, o aluno deverá ser capaz de: 

a) compreender as teorias, conceitos e princípios de conservação do solo e da água; 

b) compreender os processos de erosão e degradação do solo; 

c) compreender os problemas causados pela gestão deficiente e a subsequente degradação do solo e da água; 

d) avaliar problemas usuais de conservação do solo e da água em climas semiáridos e em agricultura de regadio; 

e) aplicar os conhecimentos adquiridos na gestão e planeamento de sistemas agrícolas sustentáveis. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Ciclo hidrológico e distribuição da água na Terra. 

2. Características fisiográficas de bacias hidrográficas. 

3. Componentes da fase terrestre do ciclo hidrológico. 

4. Análise de séries hidrológicas. 

5. Relações precipitação – escoamento. 

6. Cheias e secas. 

7. Erosão do solo: processos de erosão hídrica; modelos de quantificação da perda de solo; controlo da erosão hídrica. 

8. Salinidade do solo e qualidade da água de rega. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos estão organizados por forma a proporcionar aos alunos conhecimentos no âmbito da hidrologia e 
da sua inter-relação com a aplicação de princípios e métodos de conservação do solo e da água, fundamentais numa 
agricultura tecnologicamente eficiente baseada em princípios de sustentabilidade. Estes incluem os fundamentos de hidrologia e 
de solos necessários para um entendimento dos processos de erosão e degradação do solo e dos problemas causados pela 
gestão deficiente e a subsequente degradação do solo e da água. Os conteúdos programáticos proporcionam também que os 
alunos sejam capazes de avaliar problemas usuais de conservação do solo e da água em climas semiáridos e em agricultura de 
regadio, aplicando os conhecimentos adquiridos na gestão e planeamento de sistemas agrícolas sustentáveis. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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A componente teórica é lecionada usando apresentações Power Point baseadas na bibliografia da unidade curricular. Nas aulas 
são resolvidos exercícios e aplicações práticas, com recurso a máquina de calcular e a folhas de cálculo. Os conteúdos das 
aulas são disponibilizados na plataforma Moodle. 

Os alunos devem trazer para as aulas os textos da unidade curricular, os enunciados dos exercícios e as tabelas técnicas. 

Há um regime de assiduidade às aulas. 

 

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

A prossecução dos objetivos da aprendizagem, dada a natureza teórico-prática da unidade curricular, é baseada na 
apresentação dos princípios teóricos seguida da sua aplicação prática, através da resolução de exercícios de aplicação. A 
resolução de algumas das aplicações práticas, nomeadamente aquelas que incluem maior número de dados, envolve a 
utilização de folhas de cálculo Excel. Para a compreensão global dos componentes da fase terrestre do ciclo hidrológico, das 
formas de uso agrícola dos solos e da sua relação com processos de degradação do solo e da água, os alunos são encorajados 
a adquirir uma perspetiva integrada das matérias, através da aplicação dos conhecimentos em condições que permitem a 
aproximação a situações reais. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Existem duas modalidades de avaliação: dois testes escritos realizados ao longo do semestre ou um exame escrito realizado no 
final do semestre. Nos testes, as questões de caracter prático pode ser resolvidas com consulta de apontamentos. 
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