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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

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

 

Unidade Curricular: 909916 - Quimica do Ambiente I 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 851 ECTS: 5,0 

 
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 

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) 

125 15       30                               80 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

- Domínio dos princípios básicos de Química Geral. 

- Conhecimento e compreensão profunda das reacções associadas à química da água. 

-Saber aplicar os princípios físico-químicos aos sistemas naturais e compreender as perturbações provocadas pelas actividades 
humanas.  

- Conhecimento e compreensão dos métodos e técnicas envolvidas na avaliação da qualidade da água de abastecimento. 

- Obtenção de uma visão mais detalhada das reacções que controlam a química das águas naturais.   

-Conhecimentos necessários à compreensão dos processos químicos de controle da qualidade do ambiente. 

-Aprender a fazer a caracterização química de amostras de água de consumo. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Sequência de operações numa análise química. Escolha do método de análise. 

Erros e tratamento estatístico em química.  

Água: O ciclo da água; Características dos diferentes compartimentos do ciclo hidrológico; Propriedades físico-químicas da 
água pura. 

Constituintes químicos da água. 

Conceito de qualidade da água. Usos e qualidade da água.  

Parâmetros que permitem classificar e avaliar a qualidade de uma água. Interpretação dos resultados. Atitudes a tomar em 
situação de incumprimento das normas. Enquadramento legal, comunitário e nacional. 

Fundamentos teóricos para determinar os parâmetros associados à qualidade das águas de consumo: A química das soluções 
aquosas;ácido-base; complexação; precipitação. 

Qualidade da água para consumo Humano: Parâmetros de Qualidade; Problemas na fonte; Problemas resultantes do 
tratamento; Problemas resultantes do sistema de distribuição; Normas de Qualidade. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Aborda-se a problemática da qualidade da água nas suas origens e usos. 

 Abordam-se os princípios teóricos e técnicas que permitem identificar e dosear os elementos e compostos de amostras de 
águas naturais, aprofundando e aplicando os conhecimentos adquiridos na disciplina de Química a fim de se obter uma visão 
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mais alargada das reacções que controlam a química das águas. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

-Sessões teóricas em sala.  

-Sessões práticas em sala).  

-Sessões práticas de laboratório. 

 

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

As metodologias utilizadas parecem ser adequadas aos objectivos de aprendizagem da unidade curricular na medida em que 
conjugam as sessões teóricas expositivas onde se ministram os conteúdos teóricos que serão trabalhados/aplicados nas 
sessões práticas. Estas baseiam-se na análise de questões práticas e resolução de exercícios. Finalmente as aulas 
laboratoriais permitem ilustrar os métodos /técnicas necessárias  ao doseamento de parâmetros associados à qualidade das 
águas de consumo. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação: 

-Trabalhos  de grupo Prático/Laboratorial. 

- Prova escrita de avaliação individual. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Baird, C., Cann, M. (2004) Environmental Chemistry. W. H. Freeman and Company (Ed.), New York, 3rd Edition, 557 pp (ISBN 
0-7167-4877-0). 

Guidelines for Drinking-Water Quality, World Health Organization, Vol 1, 2 e 3.  

F. A. Gonçalves Ferreira, Moderna- Saúde Pública, Fundação Calouste Gulbenkian . 

B. Mendes, S. Oliveira, Qualidade da Água para Consumo Humano, UNL. 

Sawyer, McCarty, Parkin, Chemistry for Enverironmental Engineering, McGraw-Hill. 

N. F. Gray, Drinking Water Quality- Problems and Solutions, Wiley, 1994.  

A Eaton, L Clesceri, A. Greenberg, Standard Methods for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 1995. 

Alexéev, V. (1983). Análise Quantitativa.3ª Edição. Editora Lopes da Silva 

Ohlweiler, O . A . (1976). Química Analítica Quantitativa. 2ª Edição. Livros Técnicos e Científicos Editora S. A . Vol. 1 e 2. 

Legislação.<<Máximo de 1000 caracteres com espaços>> 
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