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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

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

 

Unidade Curricular: 909932 - Valorização de Resíduos 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 853 ECTS: 5,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Humberto Manuel Índio Tomás Chaves 

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       60                                     65 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Sensibilização para a importância do aproveitamento energético da biomassa. 

Conhecer técnicas de preparação de biocombustíveis 

Conhece as vantagens e desvantagens na utilização de biocombustíveis. Conhece as vantagens e desvantagens na utilização 
da biomassa lenhosa. 

Conhece as vantagens e desvantagens da compostagem, digestão anaeróbica e inceneração de resíduos 

Conhecer técnicas e circuitos da valorização de resíduos. Controlar a tecnologia da compostagem. 

Conhece algumas tecnologias de valorização térmica. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1- Biomassa energética: Noções de biomassa energética. Balanço energético da Terra. O ciclo do carbono na Terra. Tipos e 
origens da biomassa. Situação energética em Portugal 

2- Biodiesel: Produção de Biodiesel. Aplicações. Aspectos ambientais. 

3- Bio-álcoois: Produção do etanol. Aplicações. Aspectos ambientais. 

4- Biomassa lenhosa: Definição de resíduo e subproduto. 

- V antagens e desvantagens da utilização da biomassa residual 

- Utilização da biomassa lenhosa. 

5- Tecnologias de conversão biológica de resíduos: aeróbicas e anaeróbica 

6- Compostagem de resíduos sólidos. Enquadramento e aplicações. Definição e factores que influenciam o processo. 
Transformações físicas, químicas e bioquímicas durante o processo de compostagem. Aspectos operacionais e controle do 
processo. Compostagem doméstica 

7- Digestão anaeróbia: Descrição e factores que influenciam o processo. Biogás. Aplicações 

8- Tecnologias de conversão térmica: Transformação térmica dos resíduos sólidos por combustão. 
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Nas aulas são expostos e discutidos os conceitos e fundamentos para compreender e aplicar ao estudo das diversas 
tecnologias de valorização de resíduos. Nestas aulas teórico- práticas, os alunos começam por conhecer o estado do planeta 
em termos de energia e o problema do excesso de dióxido de carbono. Pretende-se deste modo, fornecer ao aluno os 
conhecimentos que o tornem capaz de identificar estes problemas e conhecerem depois as tecnologias que os podem 
minimizar: tecnologias de valorização de resíduos. Como se pode verificar nos objetivos da Unidade e no seu programa estas 
tecnologias podem ser a produção de biocombustíveis, a utilização de resíduos florestais, a compostagem, a digestão 
anaeróbica e a combustão. Por outro lado é importante que os alunos tenham também conhecimento de como tornar estas 
tecnologias mais rentáveis em termos energéticos e económicos. 

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O programa desta unidade curricular é composto por aulas teórico-práticas, em que são expostos os conceitos e fundamentos, 
sendo privilegiadas as aulas expositivas e interativas, com equipamento audiovisual. Também se utiliza internet como recurso 
de apoio educativo para pesquisa e exemplificação de outros casos das tecnologias em estudo. Na parte final da aula os alunos 
elaboram, com o apoio do docente, o trabalho de grupo monográfico. Este deve ser sobre um tema recente ou de aplicação, 
relacionado com a matéria em estudo. 

 

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

Esta unidade curricular pretende sensibilizar os alunos para importância da valorização dos resíduos nos nossos dias tendo em 
conta a escassez de recursos e o efeito dos gases de estufa. Na primeira parte será leccionada uma parte teórica expositiva 
com exemplos concretos e debate interactivo com os alunos. Sempre que possível são mostrados exemplos concretos de 
aplicação da matéria em estudo. A segunda parte da aula está reservada para a elaboração da monografia, com o apoio do 
professor, onde são feitas as pesquisas sobre a tecnologias, os seus fundamentos e os casos reais. 

Algumas destas matérias são recentes, mas são importantes para os alunos numa perspectiva futura em termos profissionais. 
Assim os alunos têm de elaborar uma monografia, sobre um caso concreto de valorização de resíduos ou uma tecnologia mais 
recente relacionada com a matéria em estudo. A pesquisa bibliográfica da monografia dá ao aluno uma visão mais alargada e 
real sobre o assunto. A apresentação e discussão vai consolidar este conhecimento e mostrar se o aluno tem um conhecimento 
real do assunto. 

Demonstra-se assim que existe coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.   

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 Na parte final da aula os alunos elaboram, com o apoio do docente, o trabalho de grupo monográfico. Este deve ser sobre um 
tema recente ou de aplicação, relacionado com a matéria em estudo. 

Este trabalho é entregue em papel e posteriormente apresentado e discutido na aula. A avaliação resulta da ponderação do 
exame (50%) com o trabalho de grupo (50%). 

 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Sebenta da UC fornecida pelo docente 

- Herbert Lund “The Mcgraw-Hill Recycling Handbook” Mcgraw-Hill, 2000, 2ª edição. ISBN 9780070391567. 

- Jose Maria Fernandez Salgado “Guia Completa De La Biomasa Y Los Biocombustibles”, Editor: MADRID VICENTE, 2010. 
ISBN 9788496709621. 

- Camps Michelena e Marcos Martin “Los Biocombustibles” MUNDI PRENSA. 2008. ISBN: 9788484763604. 

- Tchobanouglus, G.,Theisen, H. Vigil, S.A. “Integrated Solid Waste Management”. Mcgraw-Hill International Editions. 1993 New 
York. ISBN 978-0071128650. 
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