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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Engenharia do Ambiente 

 

Unidade Curricular: 909902 – Introdução aos Problemas Ambientais 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 850 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Paula Alvarenga 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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Autónomo 
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teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 
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prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

100       45                                     55 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

O principal objectivo da unidade é estabelecer o primeiro contacto dos alunos com a temática do ambiente numa perspectiva de 
desenvolvimento das bases para a licenciatura em Engenharia do Ambiente. É também seu objectivo promover a pesquisa, 
tratamento e análise crítica de informação na área do ambiente. 

Após a conclusão com sucesso desta Unidade, o estudante deverá ser capaz de: 

. Identificar os principais problemas ambientais: crescimento exponencial da população; esgotamento de recursos naturais; 
poluição da água; produção de resíduos; degradação de solos e poluição atmosférica. 

. Identificar a necessidade de intervenção ao nível do ambiente de forma a contribuir para a sua conservação: estabelecimento 
de políticas de desenvolvimento sustentável; tratamento de águas de consumo e residuais; conservação e tratamento de solos; 
tratamento de efluentes gasosos; prevenção de produção de gases com potencial efeito de estufa. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Introdução ao tema do ambiente e desenvolvimento sustentável; O consumo de recursos naturais e o desenvolvimento 
sustentável; Crescimento exponencial da população.Poluição da água: Ciclo hidrológico; Padrões de qualidade da água e 
parâmetros de avaliação da sua qualidade; Tratamento de águas para consumo humano e águas residuais; Instrumentos de 
gestão e controlo.Poluição por resíduos sólidos: Tipos de resíduos e sua classificação; Impactes sobre a saúde humana e sobre 
a biodiversidade; Gestão de resíduos sólidos; Tratamento de resíduos sólidos.Poluição do solo: A importância do solo e 
principais usos do solo; Degradação e conservação do solo; Poluição do solo; Principais actividades humanas que contribuem 
para a degradação da qualidade do solo; Erosão.Poluição do ar: A estrutura da atmosfera; Principais poluentes atmosféricos e 
suas origens; Efeitos da poluição do ar; Produção de gases com efeito de estufa; Chuvas ácidas; Controlo da poluição do ar; 
Qualidade do ar ambiente. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos permitem atingir os objectivos de aprendizagem enunciados, uma vez que: 

- Abordam conceitos relacionados com os principais tipos de problemas ambientais: crescimento exponencial da população; 
esgotamento de recursos naturais; poluição da água; produção de resíduos; degradação de solos e poluição atmosférica. 

- Permitem aos alunos adquirir conhecimentos sobre questões relacionadas com a importância da manutenção da qualidade 
dos diferentes compartimentos abióticos: água, solo e ar, bem como da importância da sua interacção com os organismos 
vivos. 

- Permitem aos alunos reconhecer e interpretar a informação existentes em fontes bibliográficas diversas, promovendo a 
pesquisa, tratamento e análise crítica de informação na área do ambiente. 
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MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas, aulas com intervenção participativa dos alunos para discussão e análise de situações de problemas 
ambientais, aulas teórico-práticas de avaliação de casos de estudo, visitas de estudo, pesquisa on-line e estudo orientado. 

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

Como esta unidade tem como principal objectivo estabelecer o primeiro contacto dos alunos com a temática do ambiente, numa 
perspectiva de desenvolvimento de conhecimentos para as outras unidades da licenciatura em Engenharia do Ambiente, as 
metodologias de ensino incentivam a integração dos conhecimentos adquiridos pelos alunos em contextos “fora de sala de 
aula”, nomeadamente: recolha de informação informal em instituições relacionadas com a Engenharia do Ambiente, visitas de 
estudo, pesquisa on-line e estudo orientado.  

Por outro lado, para que se desenvolva um espírito crítico dos alunos sobre a informação pesquisados, as aulas promovem a 
intervenção participativa dos alunos na discussão e análise de situações de problemas ambientais.      

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação integra dois elementos de avaliação: Trabalhos a executar nas aulas (50%) e trabalho final, a apresentar e discutir 
na aula (50%). 
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