
Página 1 de 2 

Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

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

 

Unidade Curricular: 909930 – Poluição Atmosférica e Sonora I 

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

 
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) 

75             45                               30 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

.O aluno deverá ser capaz de dominar os conceitos e processos gerais que envolvem a poluição atmosférica, nomeadamente 
características da poluição, fontes e tipo de poluentes associados, efeitos, gestão da qualidade do ar; aplicar técnicas de 
amostragem de poluentes atmosféricos, revelar capacidades para o uso de modelos simples de dispersão,tratamento e 
interpretação de resultados. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

-A Atmosfera: Composição Química. Estrutura da Atmosfera. Os componentes naturais da Atmosfera . As principais fontes 
naturais e antropogénicas . 

-A Poluição do Ar na Troposfera: Definição de Poluentes do Ar. Partículas atmosféricas. Compostos de Enxofre. Compostos de 
Azoto. A poluição do ar nas cidades e nas regiões 

remotas e rurais. Os episódios fotoquímicos do ozono. 

- A Poluição Atmosférica a nível global: O Buraco do Ozono. O efeito de Estufa Natural. O aquecimento global (causas naturais 
e antropogénicas). Efeitos na saúde da Poluição Atmosférica. 

-Monitorização da Qualidade do Ar: Redes de monitorização da Qualidade do Ar. Legislação da Qualidade do Ar em Portugal. 

-Ar ambiente exterior. 

-Ar ambiente interior “indoors” em edifícios. 

-A meteorologia e a Poluição do Ar: Massas de ar. Escala sinóptica. Mesoescala. Microescala. Dispersão dos poluentes 
(Factores associados). Métodos gaussianos de cálculo de concentração de poluentes. 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos asseguram os conhecimentos necessários para a compreensão e análise de questões de poluição 
atmosférica, desde a emissão de poluentes para a atmosfera até à gestão da qualidade do ar, passando pela sua dispersão.. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas TP expositivas, práticas, de pesquisa de literatura on- line e trabalho experimental em grupo. 
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

    Aulas TP 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 (individualmente ou em grupo), como por exemplo a aplicação de modelos de dispersão de poluentes. 

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

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação: 

Trabalho experimental de grupo com apresentação oral. 

Prova escrita de avaliação individual. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

HOBBS, P. (2000): Introduction to Atmospheric Chemistry, Cambridge University Press 

-Composição, estrutura térmica e trocas de calor na atmosfera” -Maria Alice Berto,  

Instituto de Meteorologia, Julho 1999  

“Atmospheric Change-An Earth System Perspective” T.E. GRADEL e Paul J.  

CRUTZEN, 3ª edição 1997  

-“Poluição Atmosférica – Um manual recomendado” 1ª Edição João Gomes, Setembro  

2001 
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