
Página 1 de 2 

Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

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

 

Unidade Curricular: 909931 – Poluição e Descontaminação de Solos 

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

 
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) 

125 15       45                               65 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Após conclusão com sucesso da Unidade o estudante deverá possuir a capacidade de: 

. Identificar os diferentes tipos de fontes de poluição dos solos, bem como os principais tipos de poluentes associados a cada 
duma das fontes de poluição.  

. Identificar os diferentes métodos de descontaminação de solos, suas aplicações e fundamentos bem como as suas vantagens 
e constrangimentos: técnicas construtivas versus técnicas de tratamento; métodos in situ e métodos ex situ; métodos físicos, 
químicos, solidificação/estabilização, térmicos e biológicos. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

O solo e a sua constituição, funções e usos. Causas e processos que contribuem para a degradação da qualidade do solo. 
Estudo das principais fontes de poluição de solos (actividade agrícola e pecuária, actividade industrial e desenvolvimento dos 
centros urbanos) e dos contaminantes originados. Qualidade do solo.  

Poluição do solo originada por água de rega de má qualidade; Legislação e Normas relativas à utilização de águas residuais 
tratadas na rega. Interesse fertilizante de resíduos orgânicos poluentes; Aplicação de lamas ao solo; Riscos de contaminação 
dos solos. Legislação Nacional e Europeia. Aplicação de composto RSU ao solo. Normas sobre a utilização agrícola de 
compostos. Metais pesados nos solos. 

Métodos de descontaminação de solos: métodos físicos, químicos, solidificação/estabilização, térmicos e biológicos. 
Descontaminação no local (in situ), descontaminação fora do local (ex situ: on-site e off-site) e confinamento/isolamento da área 
contaminada. 

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 as principais características do solo, químicas e físicas, funções e usos do solo, bem 
como de que forma é que as suas características condicionam as funções e usos do solo; 

- Permitem aos estudantes tomar conhecimento das principais fontes de poluição de solos (actividade agrícola e pecuária, 
actividade industrial e desenvolvimento dos centros urbanos) e dos contaminantes originados. 

- Permitem aos estudantes desenvolver conhecimentos sobre o impacto da água de rega, nomeadamente água residual tratada, 
e de resíduos orgânicos (e.g. lamas residuais e composto de RSU) na qualidade do solo. 

- Permitem aos estudantes identificar as principais estratégias a adoptar na gestão de locais contaminados, que podem ir do 
isolamento da área contaminada à aplicação de processos de tratamento de solos, in situ ou ex situ.  
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MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas, aulas teórico-práticas de resolução de exercícios, desenvolvimento de trabalhos práticos laboratoriais, 
execução de relatórios sobre os resultados obtidos nos trabalhos experimentais e estudo orientado. 

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

A aprendizagem nesta unidade será baseada em aulas teóricas e em aulas práticas laboratoriais.  

As aulas teóricas serão constituídas por uma parte de sessão expositiva, que servirá para introduzir os conceitos fundamentais 
associados aos conteúdos programáticos. A estas aulas seguir-se-ão aulas práticas (8 aulas de 3 horas), de preparação para as 
aulas laboratoriais, em que se efectuará a resolução de exercícios de aplicação dos conceitos abordados nas aulas teóricas, se 
explicarão as metodologias a utilizar nas aulas laboratoriais, se fará a demonstração da utilização da legislação ou normas de 
qualidade para avaliação da qualidade de solos, águas de rega e resíduos orgânicos, e se farão estudos de caso.  

As aulas laboratoriais (6 aulas de 3 horas, intercaladas nas anteriores), visam, sobretudo, a execução de protocolos 
laboratoriais de avaliação da qualidade de solos, águas de rega e resíduos orgânicos, de modo a obter resultados 
experimentais que serão analisados e discutidos nos Relatórios sobre esses temas. 

O objectivo destas aulas laboratoriais é, fundamentalmente, proporcionar uma visão mais prática dos conceitos teóricos, assim 
como instigar à iniciativa e participação dos alunos. 

A aprendizagem adquirida nestas aulas laboratoriais será aferida através da realização de Relatórios, um por cada trabalho 
laboratorial. Esta metodologia permite a avaliação dos objectivos de aprendizagem ao longo do processo, exige uma maior 
interacção entre os alunos e o professor, permitindo uma avaliação constante pelo professor do conhecimento adquirido pelo 
aluno, permitindo-lhe fazer os ajustes necessários no acompanhamento e apoio aos alunos. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação: Relatórios sobre os Trabalhos Laboratoriais (30% da classificação final), Exame (70% da classificação final). 
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