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Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente 
 
 

Ano / Semestre Código Disciplinas Créditos 
01005345 Introdução à Engenharia do Ambiente 3 
01001554 Análise Matemática I 7.5 
01005271 Química Geral 6 
01006180 Informática I 4.5 
01003166 Física Geral I 6 

1º Ano / 1º Sem 

01005328 Desenho Técnico 3 
01001582 Álgebra Linear e Geometria Analítica 6 
01001560 Análise Matemática II 7.5 
01003963 Geologia Geral 6 
01004014 Cartografia e SIG 4.5 

1º Ano / 2º Sem 

01003188 Física Geral II 6 
01005282 Química Orgânica 6 
01001571 Análise Matemática III 7.5 
01005427 Métodos Numéricos 6 
01000845 Biologia 6 

2º Ano / 1º Sem 

01004322 Química-Física 4.5 
01005449 Sistemas de Engenharia 6 
01006051 Métodos Estatísticos 6 
01000762 Microbiologia 6 
01005254 Métodos Instrumentais de Análise 6 

2º Ano / 2º Sem 

01004333 Termodinâmica 6 
01000727 Ecologia Geral 6 
01005520 Mecânica dos Solos 6 
01006062 Mecânica dos Fluidos 6 
01003974 Mudanças Globais e Climatologia 6 

3º Ano / 1º Sem 

01005558 Planeamento Regional e Urbano 6 
01000749 Ecologia Aplicada 6 
01005462 Análise de Riscos 4.5 
01005514 Hidrologia e Recursos Hídricos 6 
01004344 Fenómenos de Transferência 6 
01005451 Acústica Ambiental 6 

3º Ano / 2º Sem 

01005484 Competências Transversais I 1.5 
02006429 Sistemas de Abast. e Drenagem de Água 6 
02004379 Efluentes Gasosos e Qualidade do Ar 6 
02006347 Economia Ambiental 6 
02004368 Tratamentos Físico-Químicos 6 

4º Ano / 1º Sem 

02007481 Gestão Ambiental 6 
02006370 Geotecnia Ambiental 6 
02007702 Sistemas Energéticos 6 
02007699 Gestão e Tratamento de Resíduos 6 
02006454 Tratamentos Biológicos 6 

4º Ano / 2º Sem 

02006381 Impactes Ambientais 6 
5º Ano / 1º Sem 02006501 Competências Transversais II 1.5 

02006687 Gestão da Água 6 
02006698 Gestão de Energia em Edifícios 6 
02006900 Sistemas Fluviais e Costeiros 6 
02006922 Transportes e Ambiente 6 

Território e 
Gestão do 
Ambiente 

02006797 Políticas de Desenvolvimento Sustentável 4,5 
02007713 Ecologia Industrial 6 
02007492 Gestão de Energia 6 
02007238 Energética do Meio Ambiente 5 
02007724 Higiene e Segurança 5,5 

Tecnologia e 
Gestão do 
Ambiente 

02007730 Materiais e Reciclagem 6 
 Dissertação 28.5 5º Ano / 2º Sem 

02006512 Competências Transversais III 1.5 
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Programas de Disciplinas 
 

1º ano / 1º Semestre 
 

Introdução à Engenharia do Ambiente 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Facultar aos alunos  
- Conhecimento sobre as características multifactedas do MI em Engenharia do Ambiente, sobre o exercício da profissão 
de Engenheiro do Ambiente, sobre o papel das disciplinas de ciências básicas (matemática, física, química, bilogia e 
geologia)  na formação de um Engenheiro do Ambiente, sobre as diferentes aplicações das ciências e tecnologias do 
ambiente e o momento do curso em que é ministrado o conhecimento respectivo. 
- Compreensão da evolução do pensamento em matéria de ambiente e da natureza da relação ambiente/desenvolvimento 
sustentável.  
- Capacidade de pesquisa e sensibilização às grandes questões ambientais. 

Programa mínimo: 
1. Enquadramento e especificidade da disciplina no contexto do MI em Engenharia do Ambiente. As Ciências do 

Ambiente e a Engenharia do Ambiente 
2. Preocupações com o ambiente: breves considerações históricas 
3. Marcos Internacionais: Conferência de Helsínquia, Relatório do Clube de Roma, Comissão Bruntland, Conferência do 

Rio, Agenda 21, Protocolo de Montreal, Protocolo de Quioto, Conferência de Joanesburgo. 
4. Política Europeia para o ambiente. Programas de Acção.  Política Nacional para o Ambiente. Lei de Bases do 

Ambiente. 
5. Factores de Degradação do Estado do Ambiente 
6. Grandes Temas Ambientais e Desastres Ambientais 
7. Intervenção/Regulação 
 

Pré-Requisitos: 
 

Análise Matemática I 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Dotar os alunos dos conhecimentos básicos de Cálculo Diferencial e Integral nos reais bem como dos conceitos 
fundamentais no estudo de curvas planas. Pretende-se que os estudantes adquiram competências calculatórias. Pretende-se 
ainda que os estudantes adquiram um conhecimento dos conceitos que lhes permita avaliar do alcance e limitações das 
matérias estudadas e suas aplicações. 

Programa mínimo: 
Funções reais de uma variável real 

• Limite, continuidade e derivação 
• Integral definido e aplicações 
• Integral impróprio 

Equações diferenciais de primeira ordem: variáveis separáveis e lineares 
Equações paramétricas e coordenadas polares (inclui estudo de curvas) 
 
Pré-Requisitos: 
Matemática 12º Ano 
 

Química Geral 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
1. Promover uma preparação básica em Química, através da revisão, extensão e aplicação de conceitos fundamentais 

em Química a nível de estrutura atómico-molecular e de transformações químicas. 
2. Relacionar as propriedades e transformações dos materiais com a respectiva estrutura e movimentos a nível 

atómico-molecular. 

Programa mínimo: 
1. Forças intermoleculares e Movimentos atómico-moleculares. 
2. Ligação Química e Estrutura Molecular. 
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3. Compostos Inorgânicos e Orgânicos. 
4. Transformações Químicas Espontâneas: 1ª e 2ª Leis da termodinâmica. 
5. Transformações Químicas: Ácido-Base, Sais pouco Solúveis e Oxidação-Redução. 
5. Fundamentos de Cinética química. 
 
Pré-Requisitos: 
 

Informática 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
O objectivo desta cadeira é de transmitir conhecimentos aos alunos sobre fundamentos de computadores, representação de 
dados, ferramentas para análise de dados, ferramentas para planeamento de projecto, desenho assistido por computador e 
introdução à programação e algoritmia, usando a linguagem VisualBasic. 
Resultados de Aprendizagem (Descritores) 
1.Conhecimento e capacidade de compreensão: 
1.1.Conhecimento genéricos sobre os fundamentos de computadores; 
1.2.Conhecimento sobre ferramentas de software de apoio à profissão do Engenheiro Civil (análise de dados, desenho 
assistido por computador e planeamento de projecto); 
1.3.Conhecimentos iniciais sobre programação e algoritmia; 
2.Aplicação de conhecimentos e compreensão: 
2.1.Capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos na utilização de ferramentas como o Autocad, MsProject e 
MsExcel. 
2.2.Capacidade para implementar pequenas aplicações de cálculo numérico usando a linguagem VisualBasic. 
3.Realização de julgamento/tomada de decisões: 
3.1.Capacidade de argumentar sobre determinadas decisões tomadas no uso das ferramentas referidas; 
3.2.Capacidade para integrar conhecimentos e encontrar as melhores soluções no desenho e desenvolvimento de pequenas 
aplicações; 
4.Comunicação: 
4.1.Capacidade de comunicar e justificar opções tomadas numa linguagem perfeitamente compreensível para especialistas 
e não especialistas; 
4.2.Reforço de competências em comunicação escrita pela elaboração de  relatório escritos sobre as fichas práticas e 
trabalho final; 
4.3.Reforço de competências em comunicação oral pela realização de uma defesa final oral. 
5.Competências de auto-aprendizagem: 
5.1.Capacidades para identificar as fontes de conhecimento adequados e desenvolvimento de qualidades de autonomia; 
5.2.Fomentar a curiosidade sobre tópicos mais avançados sobre informática. 

Programa mínimo: 
- Introdução aos Computadores  
- Ferramentas para análise de dados 
- Planeamento de Projectos (MsProject) 
- Introdução ao Autocad 
- Introdução à Linguagem Visual Basic 
- Algoritmos e Programação em Visual Basic 
- Cálculo Numérico e Matricial em Visual Basic 
 
Pré-Requisitos: 
Conhecimentos de matemática e análise numérica. 
 

Física Geral I 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
- Reconhecer e utilizar conceitos e princípios básicos da Física, estimulando a sua ligação ao estudo dos sistemas com 
interesse para a engenharia civil e do ambiente. Analisar, sintetizar e processar informação. 
- Saber utilizar as metodologias e as técnicas adequadas em Física, aplicando-as em situações e em sistemas com interesse 
para a engenharia civil e do ambiente. 
- Reconhecer a importância da física na interpretação e explicação de fenómenos da área das ciências da engenharia, em 
particular, e da ciência e da tecnologia, em geral.  
- Preparar, processar, interpretar e comunicar informação física, utilizando fontes bibliográficas pertinentes, discurso 
adequado e as ferramentas apropriadas. 
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Programa mínimo: 
MECÂNICA DA PARTÍCULA E DE SISTEMAS:  
Leis de Newton  
Forças de atrito  
Forças conservativas e energia potencial  
Conservação da energia mecânica  
Conservação da energia na presença de forças não conservativas  
Teorema do centro de massa  
Conservação do momento linear  
Conservação do momento angular  
ÓPTICA  
Princípios e leis da óptica geométrica  
Espelhos e lentes ideais  
Aberrações  
Natureza ondulatória da luz: espectro electromagnético  
Interferência, difracção e polarização  
TOPICOS DE FÍSICA MODERNA  
Introdução à teoria da relatividade 
Introdução à mecânica quântica  
 
Pré-Requisitos: 
 

Desenho Técnico 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
1. Interpretação e execução de desenhos seguindo as normas aplicáveis. Representação geométrica de formas. 

Representação por vistas e em perspectiva. 
2. Interpretação e execução de desenhos em superfícies topográficas. Realização de desenhos relativos a uma linha 

de água. 
3. Aquisição de conhecimentos no âmbito da geometria cotada. 
4. Interpretação de Desenho Técnico em construções. 

Programa mínimo: 
1. Normalização em DT. 
2. Perspectivas rápidas. 
3. Perspectiva rigorosa. 
4. Desenho topográfico. 
5. Geometria cotada. 
6. Desenhos de construções. 

 
Pré-Requisitos: 
 
 

1º ano / 2º Semestre 
 

Álgebra linear e Geometria Analítica 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Tratando-se de um primeiro contacto formal que os alunos têm com a abstracção matemá-tica, os assuntos desenvolvidos 
nesta disciplina requerem que, simultaneamente, se apresentem exemplos matemáticos variados que os alunos dominam, 
(tais como, o conjunto dos reais e dos complexos) e respectivas generalizações, com vista à introdução dos conceitos 
genéricos de matriz, espaço vectorial e transformação linear. 
Tais são ferramentas matemáticas que o aluno desenvolverá tendo como principal finalidade a respectiva utilização em 
outras áreas da matemática e aplicações na Engenharia (determinantes, método de Eliminação de Gauss e método dos 
mínimos quadrados na resolução de sistemas lineares, diagonalização de matrizes). 

Programa mínimo: 
1.Matrizes- Operações com matrizes. 2. Sistemas de Equações Lineares- Método de Eliminação de Gauss.  3. Inversão de 
matrizes- Algoritmo de Gauss-Jordan. 4. Determinantes. 5. Espaços Vectoriais. 6. Transformações Lineares. 7. Espaços 
Vectoriais com Produto Interno. – Método dos Mínimos Quadrados. 6. Diagonalização de matrizes. 
7.Aplicações Geométricas em R2 e em R3. 
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Pré-Requisitos: 
Conhecimento e domínio das matérias leccionadas na disciplina de Matemática do ensino secundário.  
 

Análise Matemática II 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Dotar os alunos dos conhecimentos básicos de Cálculo Diferencial para funções de várias variáveis reais bem como dos 
conceitos fundamentais no estudo de sucessões e séries numéricas e de funções. Pretende-se que os estudantes adquiram 
competências calculatórias. Pretende-se ainda que os estudantes adquiram um conhecimento dos conceitos que lhes permita 
avaliar do alcance e limitações das matérias estudadas e suas aplicações. 

Programa mínimo: 
Sucessões e séries numéricas 

• Critérios de convergência 
Sucessões e séries de funções 

• Convergência uniforme 
• Séries de potências 
• Fórmula e série de Taylor 
• Séries de Fourier 

Funções reais de várias variáveis reais – cálculo diferencial 
• Limite e continuidade 
• Derivação parcial 
• Diferenciabilidade 
• Derivação de funções compostas 
• Derivadas direccionais. Gradiente 
• Teorema da função implícita 
• Extremos. Multiplicadores de Lagrange 

 
Pré-RequisitosB: 
Análise Matemática I 
 

Geologia Geral 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Pretende-se que os alunos desenvolvam competências, ao nível da Geologia Geral, no entendimento dos materiais e dos 
processos que ocorrem nos diferentes subsistemas da Terra. Os alunos deverão consciencializar-se da importância 
fundamental das Ciências da Terra na Ciência e na Tecnologia, assim como na Sociedade contemporânea.  
Competências específicas: 
- Capacidade de entender as linhas gerais do funcionamento dos subsistemas da Terra; 
- Recolher e analisar dados utilizando as técnicas adequadas de campo e de laboratório; 
- Capacidade de ler/analisar documentos produzidos pelos geólogos no âmbito dos conteúdos programáticos da unidade 
curricular; 
- Utilizar adequadamente a linguagem científica, no âmbito da Geologia Geral, de forma escrita, verbal e gráfica. 

Programa mínimoA: 
1. Introdução: princípios e métodos da Geologia. 
2. A Terra como planeta: estrutura e composição. 
3. Os materiais sólidos da Terra: generalidades sobre minerais e rochas, com referência aos mais comuns.  
4. Processos que modelam a superfície: alteração e erosão; solos, sedimentos e rochas sedimentares; movimentos de massa; 
a água na Terra – ciclo hidrológico, cursos de água, água subterrânea, oceanos e glaciares; vento e desertos; evolução da 
paisagem; papel modelador da biosfera. 
5. Geodinâmica interna: movimentos na crusta; dobras, falhas e outros registos de deformação das rochas; tectónica global; 
sismos; calor interno e vulcões.  
6. Recursos minerais, energéticos e hídricos. 
7. Generalidades sobre a geologia e os recursos geológicos do território português. 
8. *Geologia, sociedade e Ambiente 
 
Pré-RequisitosB: 
Conhecimentos básicos de Geologia, Biologia, Química, Física e Matemática, adquiridos no Ensino Secundário e no 1º 
semestre do 1º ano. 
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Cartografia e Sistemas de Informação Geográfica 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Esta unidade curricular visa habilitar o aluno com a capacidade de compreender as técnicas de elaboração e manipulação de 
mapas, sendo dado ênfase ao processamento de dados em formato digital. Será utilizada informação espacial diversa, 
nomeadamente a adquirida pelos sistemas tecnológicos de detecção remota. A integração e modelação da informação 
espacial será efectuada em ambiente SIG utilizando o aluno programas informáticos adequados para o efeito. 

Programa mínimo: 
1. Natureza da cartografia: formas de representação; tipos de mapas; escalas. 
2. Relações mapa/terreno: conceitos básicos de geodesia e fotogrametria; uso cartográfico da esfera, do elipsóide e do 
geóide; coordenadas geográficas; sistemas de posicionamento global* 
3. Projecções: factor de escala e transformações; distorções; projecções usuais. 
4. Fontes de dados: levantamento do terreno e utilização de sistemas tecnológicos de detecção remota (fotografia aérea e 
imagens de satélite); obtenção de dados altimétricos a partir de pares estereoscópicos; os modelos digitais de terreno*. 
5. O ambiente SIG como sistema integrador de informação de base geográfica: estrutura geral de um SIG; integração de 
dados espaciais e não espaciais (formatos matricial e vectorial) em ambiente SIG; modelação da informação em ambiente 
SIG*; design cartográfico; execução e produção de mapas.  
6. Mapas topográficos e outros mapas temáticos do território continental português.  
 
Pré-Requisitos: 
Conhecimentos básicos de Física, Matemática, e ainda experiência na utilização de computadores. 
 

Física Geral II 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
- Reconhecer e utilizar conceitos e princípios básicos da Física, estimulando a sua ligação ao estudo dos sistemas com 
interesse para a engenharia do ambiente. Analisar, sintetizar e processar informação. 
- Saber utilizar as metodologias e as técnicas adequadas em Física, aplicando-as em situações e em sistemas com interesse 
para a engenharia do ambiente. 
- Reconhecer a importância da física na interpretação e explicação de fenómenos da área das ciências da engenharia, em 
particular, e da ciência e da tecnologia, em geral.  
- Preparar, processar, interpretar e comunicar informação física, utilizando fontes bibliográficas pertinentes, discurso 
adequado e as ferramentas apropriadas. 

Programa mínimoA: 
OSCILAÇÕES E ONDAS 
Movimento harmónico simples (MHS)  
Ondas progressivas e estacionárias.  
Ondas transversais e longitudinais.  
Reflexão, refracção e absorção.  
Ondas sonoras; sons e ultra-sons.  
Efeito Doppler.  
ELECTROMAGNETISMO  
Carga eléctrica e lei de Coulomb.  
Campo eléctrico e potencial eléctrico.  
Condutores, isoladores e dieléctricos.  
Corrente eléctrica, lei de Ohm e circuitos de corrente contínua.  
Condensadores e circuitos RC.  
Campo magnético. Fontes de campo magnético. Indução eléctrica e magnética.  
Indutores e circuitos RLC.  
TERMODINÂMICA 
Linguagem da Termodinâmica. Temperatura e Lei Zero. 
Equações de estado. Gás ideal.  
Processos quase estáticos e diagramas PV 
Trabalho termodinâmico de configuração 
Calor, trabalho, energia interna e Primeira Lei da Termodinâmica.  
Coeficientes térmicos (coeficiente de dilatação, compressibilidade, etc.). Exemplos práticos. 
Capacidades térmicas (a pressão constante e a volume constante). Transferências de calor por radiação, condução e 
convecção. 
Processos cíclicos. 
Máquinas térmicas e máquinas frigoríficas. Rendimento e eficiência de máquinas.  
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Pré-Requisitos: 
 
 

2º ano / 1º Semestre 
 

Química Orgânica 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
1. Conhecimento e capacidade de compreensão 

1.1. Reconhecer a estrutura e propriedades físicas das principais famílias de compostos orgânicos 
1.2. Compreender reacções de síntese e destruição de alguns dos principais poluentes orgânicos. 
Compreender os mecanismos que levam á destruição da camada de ozono 

2. Aplicação de conhecimentos e compreensão 
2.1. Saber aplicar os conhecimentos adquiridos aplicando-os na sua área vocacional ao nível da abordagem 

profissional. 
3. Realização de julgamento/tomada de decisões  

3.1. Capacidade de resolução de problemas no âmbito de contaminações ambientais com compostos orgânicos 

3.2. Saber fundamentar a sua argumentação aquando da tomada de decisões 
3.3. Decidir a melhor estratégia para resolver problemas de catástrofes ambientais  

4. Comunicação  
4.1. Compreender e saber utilizar as fontes de informação. Capacidade para pesquisar e utilizar bibliografia 
4.2. Ter adquirido competências que lhe permitam comunicar informação, de modo claro, com discurso e meios 

apropriados. Ter adquirido aptidões na apresentação estruturada de matérias científicas a um auditório 
competente e capacidade de argumentação, quer a nível escrito quer oral. 

5. Competências de auto-aprendizagem 
5.1.- Adquirir competências que lhe permitam uma auto-aprendizagem ao longo da vida sobre síntese e toxicidade 

associada aos compostos orgânicos. 

5.2 – Adquirir competências para decidir qual a melhor estratégia para destruir e analisar um composto orgânico 
poluente. 

Programa mínimo: 
1. Estrutura e Ligações em Moléculas Orgânicas 
1.1 Fundamentos e origem da química orgânica 
1.2 Ligação química  
1.3 Escrita de estrutura e fórmulas de moléculas orgânicas 
2. Nomenclatura e Propriedades Físicas dos Diferentes Grupos de Compostos Orgânicos 
2.1 Alcanos lineares e cíclicos; O petróleo 
2.2 Alcenos, alcinos  e compostos aromáticos 
2.3 Álcoois e éteres 
2.4 Aldeídos e cetonas 
2.5 Aminas 
2.6 Ácidos carboxílicos e derivados: cloretos de ácido, amidas e ésteres 
2.7 Compostos heterocíclicos 
3. Estereoquímica  
3.1 Diferentes tipos de isómeros: estruturais e conformacionais. Estereoisómeros: cis  trans e E-Z 
 Estereoquímica de compostos cíclicos.   
3.2. Enanteómeros e diastereoisómeros.  Métodos de medida de rotação óptica.  Determinação de configurações 

absolutas 
4. Compostos orgânicos de Clorofluorcarbono (CFC) 
4.1 Estrutura, nomenclatura  e métodos de síntese de CFC 
4.2 Decomposição dos CFC. Mecanismos radicalares 
4.3 Destruição da camada de ozono 
4.4    Estrutura de compostos orgânicos alternativos  
4.5 Leis reguladoras internacionais 
5.     Compostos Orgânicos Tóxicos 
5.1 Pesticidas: estrutura, reactividade e estabilidade. Pesticidas clorados, fosforados e carbamatos 
5.2 Toxicidade e acumulação de organoclorados nos sistemas biológicos. 
5.3 Leis reguladoras 
5.4 Herbicidas: estrutura , reactividade e estabilidade. S- Triazinas 
5.5 Dioxinas: estrutura, e síntese. Toxicidade. 
5.6 PCBs: Estrutura e nomenclatura. Toxicidade. 
6. Detergentes 
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 Sabões : Métodos de síntese 
6.2 detergentes: métodos de síntese 
6.3 Problemas de contaminação ambiental 
7. Plásticos 
 Estrutura dos materiais poliméricos orgânicos 
 Resistência à degradação 
 Plásticos biodegradáveis: estrutura e síntese 
8. Corantes 
7.1. Estrutura. Métodos de síntese e de degradação. Contaminações ambientais. 
7.2. Aminoácidos e proteínas 
7.3 Ácidos nucleicos 
Práticas 

1- Técnicas de purificação e isolamento de compostos orgânicos (destilação, recristalização, extracção por solventes) 
utilizando  simulações de sistemas reais 

2- Separação de compostos por cromatografia em camada fina e em coluna 
3- Síntese e compostos halogenados  
4- Síntese de corantes 

 
Pré-Requisitos: 
Química geral  
 

Análise Matemática III 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Dotar os alunos dos conhecimentos básicos de Cálculo Integral para funções de várias variáveis reais, equações diferenciais 
e sistemas de equações diferenciais lineares bem como dos conceitos fundamentais sobre transformadas de funções mais 
relevantes nas aplicações à Engenharia e Ciências. Pretende-se que os estudantes adquiram competências calculatórias. 
Pretende-se ainda que os estudantes adquiram um conhecimento dos conceitos que lhes permita avaliar do alcance e 
limitações das matérias estudadas e suas aplicações. 

Programa mínimo: 
Cálculo integral em R2 e R3  

• Integral duplo e aplicações 
• Integral triplo e aplicações 
• Mudança de variável no integral duplo e triplo (inclui coordenadas polares, cilíndricas e esféricas) 
• Integral curvilíneo. Teorema de Green. 
• Integral de superfície. Teoremas de Stokes e da divergência. 

Equações diferenciais lineares de ordem superior à primeira 
• Método do polinómio anulador 
• Método de abaixamento de ordem 
• Método da variação das constantes arbitrárias 

Sistemas de equações diferenciais lineares com coeficientes constantes 
Transformadas de Laplace (inclui aplicação à resolução de equações e sistemas de equações diferenciais) 
Transformadas de Fourier  
 
Pré-Requisitos: 
Análise Matemática I, Análise Matemática II, Álgebra Linear e Geometria Analítica ou equivalentes. 
 

Métodos Numéricos 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
• Apresentação teórica de um conjunto métodos básicos (incluindo a correspondente análise de erro, a construção e 

implementação de algoritmos e o estudo dos efeitos da aritmética computacional) utilizados na resolução 
numérica de problemas matemáticos, realçando suas potencialidades e condições práticas de aplicação a 
problemas de engenharia. 

• Compreensão dos processos de discretização e do seu impacto na resolução dos problemas de Engenharia 
• Promover a capacidade de utilizar o conhecimento teórico através da resolução de problemas. 
• Desenvolver a capacidade de utilizar técnicas computacionais para utilizar e implementar algoritmos (o 

computador como ferramenta base de trabalho para longos e fastidiosos cálculos). 
• Experimentação e comparação de algoritmos de modo a comparar a sua eficiência (facilidade de implementação e 

rapidez) e desenvolver intuição numérica e compreensão dos problemas que tais algoritmos pretendem resolver.  
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• Analisar os resultados das simulações numéricas com base nas noções de erro, convergência e estabilidade. 

Programa mínimo: 
8. Introdução. Erros em Cálculo Numérico. 
9. Resolução de Equações Não-Lineares. 
10. Interpolação Polinomial. 
11. Aproximação. Método dos Mínimos Quadrados. 
12. Integração Numérica. 
13. Resolução de Sistemas de Equações (Lineares e Não-Lineares). 
14. Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs). 
8.   Introdução às Equações Diferenciais Parciais (EDPs). 
 
Pré-Requisitos: 
Algebra Linear e Geometria Analítica, Análise Matemática I, Análise Matemática II 
 

Biologia 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Esta unidade curricular visa proporcionar conhecimentos essenciais sobre a biologia, ao nível molecular e celular. Os 
estudantes ficarão a conhecer a composição molecular de uma célula e saber qual a função das diferentes macromoléculas; 
conhecer os diferentes organitos celulares e saber relacionar a sua estrutura com a função desempenhada; compreender as 
bases moleculares da hereditariedade, desde o ADN até ao indivíduo, avaliar a importância da tecnologia de ADN e saber 
aplicá-la; conhecer os diferentes tipos de tecidos e os principais órgãos e sistemas. 

Programa mínimo: 
1. A química da vida. Estrutura e função das macromoléculas 
1.1. Organização hierárquica da vida. Propriedades emergentes. 
1.2. Água - o constituinte maioritário da célula. 
1.3. Grupos funcionais. 
1.4. Hidratos de carbono - fonte de energia e papel estrutural. 
1.5. Lípidos - moléculas hidrofóbicas, armazenamento de energia e componentes das membranas celulares. 
1.6. Proteínas - ferramentas moleculares da célula; as enzimas como catalizadores biológicos. 
1.7. Ácidos nucleicos - polímeros detentores de informação. 
2. A célula: A unidade básica da vida. 
2.1. Células eucariotas e procariotas  
2.2. Visualização das células: alguns métodos em biologia celular 
2.3. Organização celular: 
2.3.1.Organelos que processam informação: núcleo e ribossomas 
2.3.2. O sistema endomembranar: O retículo endoplásmico, o complexo de Golgi e os lisossomas: endereçamento e 

transporte de proteínas. 
2.3.3.. Organelos que processam energia: Mitocôndria e cloroplastos. 
2.3.4. O citoesqueleto: forma e movimento celular 
2.3.5. A superfície celular e as junções intercelulares: interacções entre células 
2.3.6. Comunicação celular: recepção e transdução de sinais 
2.4. Respiração celular: armazenamento da energia química. 
2.5 Fotossíntese. 
3. Informação e hereditariedade 
3.1. Cromossomas, ciclo celular e divisão celular 
3.2. DNA: o material genético 
3.2. Replicação e reparação do DNA. 
3.3. Fluxo de informação genética: do DNA à proteína. 
3.4. Regulação da expressão genética e diferenciação celular. 
4. Especialização celular e integração em tecidos 
4.1. Os diferentes tipos de tecidos 
4.2. Órgãos e sistemas 
 
Pré-Requisitos: 
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Química Física 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Parte-se do pressuposto de que se conhecem das disciplinas antecedentes, os conceitos básicos, os princípios da 
Termodinâmica e as suas consequências imediatas. Admite-se, portanto, que os estudantes tiveram já um primeiro contacto 
com a Termodinâmica a nível universitário. O objectivo orienta-se para os aspectos da disciplina mais directamente ligados 
às aplicações com incidência especial no cálculo de propriedades termodinâmicas em sistemas de fases fluidas e das 
reacções químicas.  
A disciplina está estruturada em três partes fundamentais. Numa primeira parte – PROPRIEDADES TERMOFÍSICAS- 
referem-se os métodos de cálculo das propriedades termodinâmicas relevantes tais como a energia interna, entalpia e 
energia livre de Gibbs. Faz-se referência a métodos de cálculo das capacidades caloríficas de gases, líquidos e sólidos, 
ferramentas importantes em muitas aplicações em diversos domínios da engenharia especialmente os que envolvam 
processos em que têm lugar variações de entalpia. Referem-se depois os diagramas de fases de substâncias puras e após a 
sua introdução, fazem-se aplicações da equação de Clapeyron ao cálculo dos diagramas de equilíbrio de fases. Referem-se 
depois alguns elementos da teoria cinética dos gases com ligação ao cálculo (previsão) de propriedades de transporte 
(viscosidade, condutibilidade térmica e difusão). Na segunda parte alargam-se os conceitos já aprendidos no domínio da 
TERMOQUÍMICA E EQUILÌBRIO QUÍMICO. Por último aparece a CINÉTICA QUÍMICA onde se abordam os 
conceitos ligados à velocidade das reacções químicas dedicando particular atenção à determinação de parâmetros cinéticos 
como ordens e constantes de velocidade. Em complemento das aulas os alunos podem e devem aprofundar os diversos 
temas consultando bibliografia mais especializada sobre os assuntos. Procura-se com o presente curso uma formação geral 
que permita ao aluno aplicar os conhecimentos adquiridos em diversas áreas da engenharia. 

Programa mínimo: 
PROPRIEDADES TERMOFÍSICAS  
TERMOQUÍMICA E EQUILÍBRIO QUÍMICO 
CINÉTICA QUÍMICA.  
 
Pré-Requisitos: 
Física II 
 
 

2º ano / 2º Semestre 
 

Sistemas de Engenharia 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Dominar a problemática geral da procura da racionalidade no uso de recursos pela engenharia. Saber utilizar métodos 
científicos e sistémicos como base no apoio à tomada de decisões. 
Saber construir modelos formais (de natureza matemática, com grafos e redes, etc.) e aplicar técnicas algorítmicas de 
obtenção de soluções em problemas de optimização nos domínios do planeamento, concepção e projecto, construção e 
manutenção de sistemas de engenharia. 
Aplicar raciocínio crítico na representação da realidade através de modelos formais, saber efectuar análises de 
sensibilidades, dar conta dos conflitos que geralmente existem entre objectivos e a dificuldade da obtenção de óptimo 
absolutos em muitos problemas reais o que leva à procura de soluções de compromisso. 

Programa mínimo: 
INTRODUÇÃO 
As metas gerais da optimização do uso de recursos, a compatibilização das vertentes globais segurança-economia-
qualidade-sustentabilidade em todos os problemas de engenharia, a procura da racionalidade e da falta de ambiguidade nas 
decisões. 
Utilização de métodos científicos nos problemas de decisão em Engenharia Civil. Técnicas de análise  de sistemas. Os 
modelos, sua construção e relação com o mundo real. O papel dos computadores e das ciências da computação no estudo 
de sistemas complexos de engenharia. Os vários tipos de modelos e os modelos matemáticos em particular. Técnicas de 
Investigação Operacional e suas aplicações. 
PROGRAMAÇÃO LINEAR 
Resolução gráfica, Resolução algébrica: Simplex, casos particulares, variáveis artificiais, versão matricial e versão revista 
do Simplex; Dualidade e análise de sensibilidade; Problemas de transporte, transexpedição e afectação; Programação 
inteira e mista. 
REDES 
Modelos sob a forma de rede e algoritmos: caminho óptimo, árvore geradora de custo mínimo, fluxo máximo, CPM/PERT. 
INTRODUÇÃO A ANÁLISE MULTICRITÉRIO 
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Problemas discretos e contínuos. Ordenação de alternativas conhecidas. Concepção com formulação de modelos de 
programação linear com objectivos múltiplos.  
APLICAÇÕES 
Aplicação das diversas técnicas em planeamento territorial e urbano, logística e transportes, localização de equipamentos, 
aproveitamento de recursos hídricos, projecto de engenharia civil, gestão de empreendimentos e obras de engenharia, etc. 
 
Pré-Requisitos: 
Análise Matemática I e II 
Informática  
Álgebra Linear e Geometria Analítica 
 

Métodos Estatísticos 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Esta disciplina proporciona duas grandes competências específicas, a saber: 

1. Compreensão do que é uma previsão probabilística/estatística de um fenómeno, distinguindo-a de uma previsão 
determinística (já familiar) e reconhecendo os casos em que aquela se torna interessante/necessária; e 

2. Capacidade para fazer algumas análises probabilísticas e estatísticas de fenómenos (cf. Programa), empregando as 
teorias matemáticas das Probabilidades e da Estatística Indutiva. O foco é colocado na capacidade de aplicação 
versátil, eficaz e segura da teoria a uma grande variedade de problemas práticos com interesse para qualquer 
especialidade de engenharia e para a vida profissional em geral. 

Programa mínimo: 
0. INTRODUÇÃO. Porquê estudar Probabilidades e Estatística em engenharia? 
1. TEORIA DAS PROBABILIDADES. 1.1. Introdução: Conceitos básicos de experiência aleatória e de probabilidade 
(Clássico, Empírico), Leis das probabilidades, Ferramentas auxiliares de contagem. 1.2. Variáveis Aleatórias. 1.2.1. 
Introdução: Conceito de variável aleatória, respectivas formas de caracterização (Funções de probabilidade e de densidade 
de probabilidade, Funções de distribuição, Momentos característicos), e conceito de modelo de probabilidade. 1.2.2. 
Modelos de probabilidade discretos: Uniforme (discreto), Binomial, de Poisson. 1.2.3. Modelos de probabilidade 
contínuos: Uniforme (contínuo), Exponencial, Normal, T-student, Qui-quadrado, F-Snedcor. 1.2.4. Funções determinísticas 
de variáveis aleatórias: Introdução, Alguns resultados analíticos (Finitos, Assimptóticos), Método de simulação de Monte-
Carlo. 
2. ESTATÍSTICA INDUTIVA. 2.1. Introdução: Objectivo, Conceitos-base (População, Amostra casual, Estatísticas da 
amostra). 2.2. Estimação de parâmetros por intervalos de confiança: Introdução, Estimadores amostrais (Definição, 
Métodos de geração, Variável fulcral associada, Estimadores mais usados, Estimação pontual), Construção de um intervalo 
de confiança (Métodos: da Variável fulcral e Geral). 2.3. Testes de hipóteses (ou de significância): Testes paramétricos 
(Introdução, Método geral de construção), Testes não-paramétricos (Introdução, Um exemplo: o teste de ajustamento de 
Pearson ou do Qui-quadrado). 
 
Pré-Requisitos: 
Cálculo I, (Cálculo II) 
 

Microbiologia 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Esta unidade curricular visa que os estudantes adquiram conhecimentos e aptidões básicas na área da Microbiologia. Desta 
forma assegura-se também o desenvolvimento de competências transversais importantes para o desenvolvimento pessoal. 
Para este efeito pretende abordar-se questões essenciais relativas à diversidade celular, à diversidade metabólica, às 
dinâmicas de crescimento e controlo do desenvolvimento das populações microbianas, à biologia dos vírus, à influência 
dos microrganismos no ambiente e às metodologias usadas para o estudo dos microrganismos nos ambientes e 
designadamente as vulgarmente associadas a parâmetros definidores da qualidade ambiental. É também objectivo o 
desenvolvimento de “skills” básicos relacionados com a manipulação de material biológico característico da 
Microbiologia. 

Programa mínimo: 
As três linhagens da Vida na Terra - Bacteria, Archaea e Eukarya. Os vírus e os priões. 
Biologia celular dos microrganismos: Morfologia das bactérias e das arqueias: Parede celular; Membrana celular; 
Estruturas intracelulares; Flagelos procarióticos. 
Nutrição e metabolismo: Necessidades nutricionais dos microrganismos: fontes de carbono, fontes de azoto, 
oligoelementos; Factores de crescimento e coenzimas; Categorias nutricionais dos microrganismos; Energética celular 
básica. 



MIEA – FUC   12 

Crescimento microbiano: Crescimento populacional; Métodos de medição do crescimento microbiano; Ciclo do 
crescimento microbiano em culturas descontínuas; Culturas contínuas; O efeito dos factores abióticos no crescimento 
microbiano. Controlo do crescimento. 
Diversidade metabólica dos organismos: fermentações, respirações, processos quimiolitotróficos, fotossínteses. 
Organização e regulação da expressão genética em procariótas: O conceito de operão, transcrição e tradução; Regulação a 
nível da actividade enzimática; Regulação a nível da transcrição; Contraste da expressão genética entre procariótas e 
eucariótas. 
Tecnologia genética in vivo*: Mutagénese; Recombinação; Transformação genética; Transducção; Plasmídeos; 
Conjugação; Transposões e sequências de inserção. 
Tecnologia genética in vitro*: Enzimas de restrição; Sequenciação e síntese de DNA; Clonagem molecular; Plasmídeos e 
vectores de clonagem; PCR; Mutagénese direccionada. 
Microbiologia ambiental: Ciclos bio-geoquímicos; Fixação de azoto; Fixação simbiótica do azoto. Ambientes aquáticos; 
Ambientes terrestres; Ambientes extremos.  
Métodos de estudo dos microrganismos no ambiente: Os métodos clássicos; técnicas de enriquecimento para isolamento de 
grupos específicos de organismos. Métodos moleculares: pesquisa de genes específicos*; Construção de livrarias 
metagenómicas* Aplicações bioinformática e recursos web para análise ambiental*. 
Vírus: Propriedades gerais dos vírus; O vírus como elemento genético; vírus extracelulares - estrutura do virião; 
Classificação dos vírus; Multiplicação dos vírus; Replicação do ácido nucleico; O ciclo lítico em bactérias; O ciclo 
lisogénico; Vírus que infectam animais; Os retrovírus e os oncogenes; Viróides e priões. 
Qualidade Microbiológica: Conceito de qualidade microbiológica, grupos indicadores clássicos e microrganismos 
patogénicos emergentes; métodos de detecção e enumeração*. Qualidade microbiológica em sistemas complexos*: casos 
de estudo; água, ar e alimentos. 
“Skills” básicos a adquirir: Conhecimento e prática concreta das normas de segurança vigentes num laboratório de 
Microbiologia, que incluem os procedimentos normais, os procedimentos de prevenção e os procedimentos de emergência. 
Uso apropriado de técnicas assépticas, uso apropriado de técnicas de microscopia, uso apropriado de meios e técnicas de 
cultivo de microrganismos, uso de técnicas que permitem estimar a concentração de microrganismos, uso de técnicas 
simples de identificação de alguns microrganismos, uso de base de dados públicas relacionadas com microrganismos, uso 
de peças informáticas para tratamento e manipulação de informação genética. 
 
Pré-Requisitos: 
Conhecimento de Biologia que devem incluir: Bioquímica básica, Biologia Molecular básica, Biologia celular básica, 
Bioenergética básica e Ecologia básica. 
 

Métodos Instrumentais de Análise 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
   1. Perceber, acompanhar e relacionar o conhecimento estruturante da matéria 

2. Aplicação de Conhecimentos e Compreensão 
2.1. aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução de problemas na sua área vocacional ao nível da abordagem 
profissional. 

3. Realização de julgamento/tomada de decisão 
3.1. saber interpretar dados, fundamentar e argumentar oralmente e por escrito determinadas decisões 

4. Comunicação 
4.1. compreender e saber utilizar as fontes de informação. Capacidade para pesquisar e utilizar bibliografia 
4.2. saber transmitir adequadamente os conhecimentos adquiridos. 

5. Competências de auto-aprendizagem 
5.1. capacidade para aprender autonomamente ao longo da vida 

Programa mínimA: 
Análise química e sociedade 
Métodos Instrumentais de análise: 
Métodos espectroscópicos em análise química: Absorção molecular na região do visível e ultravioleta; Absorção na região 
do infravermelho; Absorção atómica; Emissão atómica. 
Métodos cromatográficos: Cromatografia de gás; Cromatografia líquida de elevada eficiência (HPLC) 
Espectrometria de massa  
Métodos electroquímicos: Potenciometria; Voltametria 
Técnicas hifenadas  
Introdução à validação de métodos de análise química 
 
Pré-Requisitos: 
Química Geral  
Química Orgânica 
Química Física 
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Termodinâmica 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Em primeiro lugar procura-se complementar a formação em Termodinâmica com conhecimentos no domínio dos 
diagramas de fases quer ao nível qualitativo da interpretação, quer ao nível das aplicações quantitativas. Seguidamente a 
disciplina assume um carácter integrador: pretende conferir aos alunos a capacidade de aplicarem os conhecimentos 
adquiridos em Termodinâmica à análise dos sistemas sob o ponto de vista dos balanços materiais e energéticos. Em 
concreto serão abordados sistemas com e sem reacção química e máquinas termodinâmicas.  

Programa mínimo: 
Diagramas de fases binários e ternários 
Balanços. Princípios da conservação de massa e de energia. Processos e variáveis de processo.  
Classificação dos processos e dos modos de operação.  
Balanços mássicos em estado estacionário e em estado transiente. Balanço em sistemas com e sem reacção química. 
Correntes de by-pass, reciclagem e purga.  
Balanços energéticos. Equação geral de uma balanço de energia. Cálculo de entalpias: processos a temperatura variável, 
processos com mudança de fase e processos com mistura. 
Diagramas de entalpia-concentração. Balanços em sistemas com reacção química.  
Ciclos de funcionamento de máquinas termodinâmicas: Ciclos de Potência, de gás (Otto, Diesel e Brayton) e de vapor 
(Rankine);  Ciclos de Refrigeração. Os diagramas T-s e de Mollier. 
 
Pré-Requisitos: 

Física II 
 
 

3º ano / 1º Semestre 
 

Ecologia Geral 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Esta disciplina tem por objectivo a aquisição de conhecimentos nas área de Ecologia  - funcionamento dos ecossistemas. 
No exercício da sua profissão, um engenheiro de ambiente terá que intervir nos ecossistemas. É por isso necessário 
conhecer princípios fundamentais sobre fixação de energia e nutrientes, transferências energéticas e sustentabilidade de 
Ecossistemas, para que as decisões sobre intervenções possam ter bases científicas. Outros conceitos relacionados com a 
biodiversidade e sua gestão, conservação, crescimentos populacionais e outros, imprescindíveis na gestão do ambiente, são 
também ministrados. A aquisição de competências será feita com recurso a aulas teóricas, execução de trabalhos práticos e 
uso de modelos computacionais.  

Programa mínimo: 
1. Introdução à Ecologia: conceitos e definições.  
2. Ecologia dos Indivíduos. Relações entre os organismos e o ambiente: Regulações térmicas em ectotérmicos; relação 

entre temperatura e metabolismo; o conceito de grau-dia; regulação térmica em endotérmicos. Regulação hídrica e de 
sais: Estratégias para a aquisição e conservação de água em organismos terrestres; regulação hídrica em organismos 
aquáticos. 

3. Ecologia das populações. Populações, distribuição, abundância e crescimento populacional. Agregação e dispersão. 
Migração animal. Competição intraespecífica. Competição interespecífica. Predação: Definições, preferências 
alimentares; alterações nas preferências alimentares; o papel dos predadores na distribuição, abundância e estrutura das 
populações de presas e hospedeiros; ciclos de predadores e presas, modelos matemáticos. Parasitismo e doenças. 
Mutualismo. Controlo de populações por predadores. Controlo biológico de pragas. 

4. Ecologia das comunidades. Efeitos da competição na estrutura das comunidades. Efeitos da predação e perturbações na 
estrutura das comunidades. Biodiversidade a Abuendâncias. Cadeias alimentares e estabilidade.  

5. Ecologia Aplicada: Ilhas e ecologia geográfica e sua aplicação na gestão de espaços protegidos. Conservação. 
Sustentabilidade. Avaliação da qualidade de ambiente. 

 
Pré-Requisitos: 
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Mecânica dos Solos 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Fornecer aos alunos os conceitos principais, princípios e teorias que permitam compreender e representar o comportamento 
hidráulico e mecânico (resistência e deformabilidade) dos maciços terrosos. 

Programa mínimo: 
Origem e formação dos solos, constituintes de um solo. 
Identificação e Classificação dos Solos: definição do estado físico; tipo e dimensões das partículas; minerais argilosos; 
limites de consistência; análise granulométrica; análise qualitativa do comportamento dos solos.  
Estado de tensão em maciços terrosos: princípio da tensão efectiva; tensões em repouso; tensões induzidas por forças 
exteriores. 
Água nos solos: permeabilidade; percolação uni e bidimensional; problemas de instabilidade hidráulica. 
Teoria da consolidação: mecanismo de deformação de estratos confinados; ensaio edométrico; estimativa do assentamento 
associado à consolidação primária; teoria de consolidação de Terzaghi. 
Resistência ao corte: ensaios triaxiais, corte directo e corte rotativo, relação tensão-deformação para os vários tipos de 
solos; Determinação da envolvente de rotura de Mohr-Coulomb e determinação dos parâmetros de resistência ao corte. 
Compactação de solos: ensaios Proctor; compactação no campo; equipamentos de compactação. 
 
Pré-Requisitos: 
Geologia Geral 
 

Mecânica dos Fluidos 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 

A disciplina tem por objectivo principal dotar os alunos de uma sólida formação de base sobre o comportamento de fluidos 
– líquidos e gases – em repouso ou em escoamento, tendo em vista aplicações de engenharia ambiental. É estruturada 
através de um total de nove capítulos, que incluem a apresentação de conceitos introdutórios, de princípios físicos de 
conservação – abordados de forma quer integral quer diferencial – e de propriedades termodinâmicas, com particular relevo 
para a distribuição de pressão no interior de um fluido. O conceito de camada limite e os regimes de escoamento laminar e 
turbulento são devidamente caracterizados e estudados, sendo os conhecimentos daí decorrentes directamente aplicados à 
análise de diversos tipos de escoamento, de que se destacam, pelas suas aplicações de natureza ambiental, os escoamentos 
no interior de condutas e os escoamentos com superfície livre. A análise dimensional é introduzida e depois explorada ao 
longo da cadeira, nomeadamente através da formulação dos principais parâmetros adimensionais que caracterizam o 
escoamento de um fluido 

O estudo da disciplina é directamente auxiliado pela disponibilização de um texto de apoio estruturado em 
consonância com as aulas (livro didáctico lançado em Julho de 2006), que envolve material de natureza teórica e teórico-
prática (grande número de exercícios de aplicação, todos inteiramente resolvidos), e ainda uma componente Internet com 
software interactivo de cálculo e interface gráfica amigável. 

Programa mínimo: 
15. Introdução. Conceitos, propriedades fundamentais, princípios de conservação. 
16. Distribuição de pressão no interior de um fluido em repouso ou movimento. 
17. Relações integrais aplicadas a um volume de controlo. 
18. Relações diferenciais aplicadas a um elemento de fluido. 
19. Regime laminar e regime turbulento. 
20. Escoamento de camada limite vs escoamento potencial: noções introdutórias. 
21. Escoamento no interior de condutas. 
22. Análise dimensional e teoria da semelhança. 
23. Escoamento com superfície livre. 
 
Pré-Requisitos: 
Introdução à Eng. Ambiente; Análise Matemática I, II e III; Química Geral; Química-Física; Informática; Desenho 
Técnico; Física Geral I e II; Álgebra L. e Geom. Anal.; Métodos Numéricos; Estatística Aplicada; Métodos Instrumentais 
de Análise; Termodinâmica. 
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Mudanças Globais e Climatologia 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
É objectivo da disciplina caracterizar o sistema climático no que respeita a variáveis, processos e funcionamento, bem 
como informar das modificações globais no sistema Terra, fundamentalmente as induzidas por actividades humanas, e 
habilitar o aluno a interpretá-las cientificamente. Dessas modificações são particularmente relevantes, pelas consequências 
globais que têm, as alterações climáticas, que terão tratamento privilegiado. 

Programa mínimo: 
1. A Terra como sistema. Balanço energético global e efeito de estufa. Ciclagem de materiais; simulação numérica. 
2. Atmosfera e oceanos. Humidade, condensação e nuvens; movimento de massas de ar; pressão e ventos; circulação 
atmosférica global e circulação oceânica. Clima global. Climas regionais; climas locais; clima de Portugal.  
3. Mudanças paleoclimáticas. *Aquecimento global e mudanças correlativas: variabilidade climática no presente; variações 
do nível do mar; consequências económicas e ambientais do aquecimento global; políticas de controlo.  
4. *Depleção da camada de ozono; políticas de controlo.  
5.* Pressões humanas sobre a biodiversidade.  
6. Dimensões humanas das mudanças globais. 
 
Pré-Requisitos: 
Conhecimentos básicos de Geologia, Biologia, Química, Física e Matemática, e ainda experiência na utilização de 
computadores 
 

Planeamento Regional e Urbano 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Facultar aos alunos 

− o conhecimento dos conceitos, metodologias e técnicas fundamentais de planeamento regional e urbano 
− a compreensão dos processos de planeamentos regional e urbano 
− a capacidade de participar de forma efectiva em equipas de planeamento regional e urbano. 

Programa mínimo: 
− Conceitos básicos do planeamento regional e urbano 
− Evolução histórica do planeamento do regional e urbano 
− Metodologia geral do planeamento regional e urbano 
− Caracterização de sistemas regionais e urbanos 
− Concepção e avaliação de políticas de desenvolvimento regional e urbano. 
− Avaliação e selecção de programas e de projectos de desenvolvimento regional e urbano (em particular no 

domínio dos equipamentos colectivos e dos transportes) 
− Quadro legal do planeamento regional e urbano 

 
Pré-Requisitos: 
Métodos Estatísticos, Sistemas de Engenharia Civil 
 
 

3º ano / 2º Semestre 
 

Ecologia Aplicada 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Esta unidade curricular visa dotar o estudante com conhecimento indispensável teórico e prático na área da Ecologia 
Aplicada, aliando a teoria da Ecologia a aspectos práticos e a casos de estudo ambientais que necessitem de intervenção. 
Competências Gerais e Específicas 

1. Conhecimento e capacidade de compreensão: 
Reconhecer e utilizar conceitos e princípios da Ecologia Aplicada, e a sua importância na resolução de problemas 
ambientais. 

2. Aplicação de conhecimentos e compreensão: 
Recolher, analisar, sintetizar e processar informação de forma significativa e pertinente, utilizando as metodologias e as 
técnicas adequadas de laboratório e de cálculo. 

3. Realização de julgamento/tomada de decisão: 
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Realizar trabalho de laboratório de forma responsável e segura, adoptando atitudes que visem fundamentar o método 
científico, em casos de Ecologia Aplicada. Realizar cálculos, usando ferramentas adequadas, com vista a calcular 
probabilidades, resultados e fundamentar estatisticamente dados obtidos.  

4. Comunicação: 
Preparar, processar, interpretar e comunicar informação actual sobre vários campos da Ecologia Aplicada, utilizando fontes 
bibliográficas pertinentes, discurso adequado e ferramentas analíticas apropriadas. 

5. Competências de auto-aprendizagem: 
Integração de conhecimentos teóricos de Ecologia na decisão de problemas práticos da área de Engenharia do Ambiente. 

Programa mínimo: 
1. Ecossistema solo. Importância do recurso solo. Erosão do solo e uso da terra. Desertificação. Ciclos biogeoquímicos do 
N e P.  
2. Gestão sustentável de áreas de pasto e de florestas. Sistemas de gestão. Florestas e alterações climáticas globais – tipos 
de abordagens.  
3. Pragas. Controlo de pragas. Pesticidas químicos e controlo biológico. 
4. Poluição. Testes de toxicidade. Tipos de poluentes e seus efeitos no meio. Metais pesados e contaminantes orgânicos. 
Mecanismos gerais de acumulação de poluentes. Mecanismos biológicos de desintoxicação. Princípios da 
Biorremediação.*  
5. Exóticas e invasões biológicas*. Ameaças à biodiversidade. Casos de estudo em Portugal. 
6. Biologia da conservação*. Conservação de espécies selvagens. Áreas protegidas em Portugal.  
7. Restauração ecológica de comunidades. Reabilitação Ambiental e Biorremediação*. Fitorremediação*. Restauro de 
áreas mineiras*.  
 
Pré-Requisitos: 
 

Análise de Riscos 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Compreender e aplicar técnicas de análise estatística que permitam recolher, classificar, apresentar e interpretar dados e 
proceder à inferência estatística. 
Compreender e aplicar conceitos de fiabilidade e segurança de sistemas de engenharia. 
Compreender e aplicar técnicas de análise e gestão de riscos naturais e ambientais 

Programa mínimo: 
Introdução à análise e gestão do risco. Conceitos básicos e metodologias de análise. 
Conceitos gerais de Probabilidades e Estatística Bayesiana 
Estatísticas de extremos e suas aplicações 
Simulação de Monte-Carlo 
Fiabilidade e segurança em sistemas de engenharia  
Análise e Gestão de Riscos Naturais e Ambientais. 
 
Pré-Requisitos: 
Tratamento Estatístico de Dados 
 

Hidrologia e Recursos Hídricos 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 

• Proporcionar aos alunos a compreensão do comportamento dos fenómenos hidrológicos e das ferramentas para a sua 
quantificação, com vista à análise dos recursos hídricos disponíveis, à inventariação das necessidades e à definição das 
solicitações emergentes da circulação da água. 

• Facultar aos alunos conhecimentos de base que os habilitem à prática de projecto, na sua componente hidrológica, nas 
áreas das águas superficiais, drenagem subterrânea, drenagem de águas pluviais em meio urbano e gestão de recursos 
hídricos. 

Programa mínimo: 

• Ciclo/Balanço Hidrológico 
• Bacia Hidrográfica 
• Processos hidrológicos: Precipitação, Intercepção, Retenção Superficial, Evaporação, Evapotranspiração, Infiltração, 

Escoamento Subterrâneo/Superficial 
• Água no Solo e Drenagem Subterrânea 
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• Modelação Hidrológica (estatística e determinística) 
• Hidrologia Urbana e Drenagem Pluvial 
• Noções de Gestão de Recursos Hídricos 
 
Pré-Requisitos: 
Topografia, Métodos Numéricos, Métodos Estatísticos, Hidráulica Geral I e Hidráulica Geral II. 
 

Fenómenos de Transferência 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Para além da compreensão física, pretende-se que os alunos: 1. identifiquem e descrevam matematicamente os diversos 
mecanismos de transferência de calor e os de massa; 2. entendam o conceito de resistência térmica, identifiquem a 
existência de resistências térmicas em série e quantifiquem a resistência total; 3. estabeleçam balanços de energia térmica 
ou de massa em regime estacionário e transiente; 4. conheçam a metodologia de cálculo dos coeficientes de transferência 
de calor e de massa; 5. identifiquem a ocorrência de transferência simultânea de calor e massa; 6. mostrem capacidade de 
síntese, de comunicar oralmente e de trabalho em equipa. 
Em termos de descritores de Dublin pretende-se que os alunos adquiram as seguintes competências: 
- domínio do conhecimento teórico (perceber, acompanhar e relacionar o conhecimento da matéria) 
- capacidade de aplicar o conhecimento teórico resolvendo problemas semelhantes aos seleccionados e em situações novas 
- capacidade de adquirir conhecimento autonomamente 
- capacidade de usar técnicas matemáticas 
- capacidade de integrar conhecimentos 
- capacidade crítica  
- capacidade de síntese  
- capacidade de trabalho em equipa 
- capacidade de comunicar oralmente as suas conclusões 

Programa mínimo: 
Transferência de calor: condução, convecção natural e forçada, radiação, resistências térmicas em série, coeficiente global 
de transferência de calor, isolamento térmico, correlações empíricas para os coeficientes individuais de transferência de 
calor. Escoamento interno e externo. Transferência de calor em regime transiente: caso de arrefecimento de corpos no seio 
de fluidos. 
Transferência de massa: difusão, convecção,  correlações empíricas para os coeficientes de transferência de massa, analogia 
entre transferência de calor e de massa. Escoamento interno e externo. Transferência de massa em regime transiente. 
Transferência simultânea de calor e massa. 
 
Pré-Requisitos: 
Mecânica de fluidos, Termodinâmica, Análise Matemática I, II, III 
 

Acústica Ambiental 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Compreender os fenómenos de propagação do som.  
Compreender os efeitos do ruído nas pessoas e nos animais  
Conhecer e saber aplicar a legislação nacional relativa a ruído ambiente e ruído em edifícios. 
Conhecer as principais normas relativas a ensaios de medição do ruído ambiente e ensaios de medição acústica em 
edifícios. 
Compreender como é que os diversos materiais e determinadas soluções construtivas interferem no controlo do ruído. 

Programa mínimo: 
Noções Básicas de Acústica 
Equipamentos utilizados em medições acústicas 
Noção de incomodidade - Análise e tratamento do ruído 
Ruído de tráfego 
Ruído em edifícios 
Ruído na Indústria 
Legislação e normalização sobre o ruído 
 
Pré-Requisitos: 
Análise Matemática I e Análise Matemática II 
Física Geral I 



MIEA – FUC   18 

4º ano / 1º Semestre 
 

Sistemas de Abastecimento e Drenagem de Água 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Transmitir os conceitos básicos da Hidráulica Urbana, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, na sua 
componente do Ciclo de Urbano de Utilização da Água. Assim o objectivo primordial será o da capacitação dos alunos 
para as tarefas de avaliação, análise e discussão técnico-económica de Projectos na área do Saneamento Básico. Uma 
tónica muito forte será colocada na exploração de infra-estruturas dos diferentes componentes dos Sistemas de Saneamento 
Básico. 

Programa mínimo: 
Introdução ao Saneamento Básico. Enquadramento Legal e Normativo. Aplicações de casos de escoamentos permanentes 
em pressão e em superfície livre. Instalações elevatórias. Sistemas Urbanos de Abastecimento de Água. Sistemas Urbanos 
de Drenagem de Águas Residuais. 
 
Pré-Requisitos: 
Métodos Numéricos, Mecânica dos Fluidos e Hidrologia e Recursos Hídricos 
 

Efluentes gasosos e qualidade do ar 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Sensibilizar os alunos para o impacte da poluição atmosférica na qualidade do ar. Fornecer as ferramentas necessárias a 
nível de conceitos teóricos e procedimentos de cálculo com vista à caracterização dos poluentes atmosféricos, à selecção e 
dimensionamento de equipamento para o tratamento de efluentes gasosos industriais.  

Programa mínimo: 
1. Introdução. Poluição do ar. Qualidade do ar. 
2. Fontes de poluição. Caracterização dos poluentes. 
3. Efeitos da poluição do ar. Efeitos na saúde humana e ecologia. 
4. Legislação. Regulamentação e Normalização. 
5. Dispersão, Transporte e deposição de poluentes. 
6. Tecnologias para controlar as emissões gasosas: ciclones, filtros de mangas, precipitadores electrostáticos, adsorção, 
absorção e incineração. 
 
Pré-Requisitos: 
Análise Matemática III 
Termodinâmica 
Fenómenos de transferência 
 

Economia Ambiental 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
1. Domínio do conhecimento teórico: compreensão dos conceitos fundamentais relacionados com as matérias abordadas 
em aula e sua aplicação na resolução de problemas específicos. 
2. Capacidade de adquirir conhecimento autonomamente: pesquisa teórico-prática para preparação dos casos práticos a 
debater nas aulas práticas e para elaboração de trabalho sobre tema que exige o aprofundamento de diversas matérias. 
3. Capacidade de aplicar o conhecimento teórico: desenvolvimento da capacidade para solucionar problemas relacionados 
com as matérias leccionadas, estimulada pela abordagem em aula de diversos casos práticos e problemas similares.  
4. Capacidade de conceber soluções: desenvolvimento do raciocínio analítico através da discussão em aula de casos 
práticos, requerendo-se a identificação dos problemas em presença e a apresentação de possíveis soluções alternativas. 
5. Capacidade crítica: desenvolvimento da capacidade de analisar comparativamente diferentes alternativas para a 
resolução de um determinado problema, com base na avaliação de vantagens e inconvenientes de cada uma, permitindo 
fundamentar as melhores decisões. 

Programa mínimo: 
1. Economia, Desenvolvimento e Ambiente 
1.1 Ciência Económica  
1.2 Microeconomia vs. Macroeconomia 
1.3 Sistema Económico e Sistema Ambiental 
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1.4 Bens Económicos Públicos e Privados 
1.5 Externalidades Ambientais 
1.6 Princípio “Poluidor-Pagador” 
1.7 Desenvolvimento Sustentável. 
2. Introdução à Microeconomia 
2.1 Fronteira das Possibilidades de Produção 
2.2 Custo de Oportunidade e Custo Económico 
2.3 Mercado de Bens e Serviços 
2.4 Ciclo de Vida dos Produtos 
2.5 Tipos de Concorrência 
2.6 Oferta e Procura 
2.7 Elasticidade de Oferta e Procura 
2.8 Preço e Quantidade de Equilíbrio 
2.9 Formação de Preços 
3. Abordagem Económica no Controlo da Poluição 
3.1 Poluição como Externalidade Ambiental Negativa 
3.2 Tipos de Poluição 
3.3 Objectivos do Controlo da Poluição 
3.4 Políticas de Controlo da Poluição 
3.5 Análise Custo-Benefício na Avaliação de Alternativas 
3.6 Instrumentos Económicos para Protecção Ambiental (A) 
4. Análise Económica de Projectos de Investimento 
4.1 Conceito de Investimento 
4.2 Classificação dos Investimentos 
4.3 Parâmetros para Avaliação de Projectos de Investimento 
4.4 Preços Correntes e Preços Constantes 
4.5 Conceitos Gerais sobre Análise Multicritério. 
 
Pré-Requisitos: 
Análise Matemática I (1º ano curricular do 1º ciclo) 
Análise Matemática II (1º ano curricular do 1º ciclo) 
Análise Matemática III (2º ano curricular do 1º ciclo) 
Métodos Estatísticos (2º ano curricular do 1º ciclo) 
 

Tratamentos Físico-Químicos 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Proporcionar aos alunos conhecimentos sobre caracterização qualitativa e quantitativa dos poluentes em meios hídricos. 
Fornecer as ferramentas necessárias a nível de conceitos teóricos e procedimentos de cálculo com vista à selecção e 
dimensionamento de equipamento para o tratamento de efluentes líquidos.  

Programa mínimo: 
Introdução. Poluição da água. Uso da água. Recursos hídricos na Europa 
Caracterização de efluentes líquidos. Tipos de amostragem e métodos de conservação das amostras. Características físicas 
(teor de sólidos, cheiro, temperatura, cor e turvação) e características químicas: matéria orgânica (CBO e CQO) e 
inorgânica (cloretos, alcalinidade, azoto, fósforo, enxofre, cianetos e metais pesados) 
Abordagem à Legislação 
Processos de tratamento. Classificação. Factores importantes na selecção e avaliação dos processos 
Tratamentos Preliminares: crivagem e equalização 
Tratamentos Primários: sedimentação, flotação, neutralização, coagulação e floculação 
Tratamentos Terciários: processos baseados em membranas e processos de adsorção e permuta iónica 
Tratamento Avançados 
 
Pré-Requisitos: 
Análise Matemática III 
Termodinâmica 
Fenómenos de transferência 
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Gestão Ambiental 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
A disciplina da Gestão Ambiental tem como objectivo introduzir conceitos e metodologias para implementação de 

uma perspectiva integrada, sistémica e interdisciplinar na resolução dos problemas ambientais. A disciplina encontra-se 
estruturada num total de seis capítulos, sendo dado particular ênfase não só aos aspectos teóricos das metodologias e 
ferramentas mas também à aplicação e implementação prática de estratégias que permitam reduzir os impactes ambientais 
associados a produtos, processos e empresas. 

Programa mínimo: 
1. Gestão Ambiental: introdução e perspectiva histórica. 
2. A análise ambiental de sistemas e a sustentabilidade. 
3. A relevância do conceito de ciclo de vida e a metodologia da Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) 
4. O Eco-design. A certificação ambiental e os rótulos Ambientais. 
5. Os Sistemas de Gestão Ambiental. O regulamento EMAS e as Normas série ISO 14000. 
6. Aplicação a casos práticos de gestão ambiental. 

 
Pré-Requisitos: 
Introdução à Eng. Ambiente; Informática; Termodinâmica. 
 
 

4º ano / 2º Semestre 
 

Geotecnia Ambiental 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Capacitar os alunos na aplicação dos princípios e teorias da geotecnia a situações onde existe uma maior componente 
ambiental, começando com a prevenção dos riscos ambientais (acidentes) através de campanhas de prospecção, 
monitorização, melhoramento e reforço dos maciços, e concluindo com o processamento dos impactos negativos através da 
deposição dos resíduos, descontaminação dos maciços e utilização dos resíduos. 

Programa mínimo: 
Introdução: O papel da geotecnia na preservação do ambiente. 
Prospecção: Metodologia, cartografia, prospecção, amostragem; 
Instrumentação e monitorização: Equipamento, localização, tratamento dos dados; 
Melhoramento e reforço de maciços: compactação superficial, estabilização dos solos, substituição dos solos, pré-
consolidação, compactação profunda, vibrosubstituição, injecções; 
Estabilidade de estruturas geotécnicas: taludes, estruturas de escavação, estruturas de contenção, fundações; 
Deposição de resíduos: produção dos resíduos, classificação, propriedades, aterros sanitários, geossintéticos, barragens de 
resíduos, resíduos radioactivos; 
Resíduos na construção geotécnica: produção, propriedades e reutilização de escombreiras, argilas, xistos, cinzas volantes, 
restos de construção e de demolição, pneus; 
Solos contaminados: fontes de contaminação, mobilidade dos contaminantes, tratamento. 
 
Pré-Requisitos: 
Mecânica dos Solos 
 

Sistemas Energéticos 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Um dos objectivos é consciencializar os alunos sobre a problemática energética e as suas relações com a questão ambiental, 
nomeadamente em Portugal e na União Europeia. Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos sobre os sistemas de 
produção de energia eléctrica e térmica quer convencionais quer os não convencionais, nomeadamente os que usam a 
cogeração e a trigeração de energia; e os que fazem uso de energias renováveis dando-se ênfase à energia solar, eólica, à 
utilização da biomassa, do bio-gás e dos biocombustíveis.  

Programa mínimo: 
1. Introdução à problemática energética e ao binómio energia/ambiente. Tipos de Energia. (primária, secundária, final). 
2. Impactos ambientais do consumo e produção de energia. Combustíveis comuns e emissões de poluentes. o gás natural; 

o petróleo e derivados; o carvão.  
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3. Situação Energética em Portugal e na EU 
4. Caracterização do consumo por sector. 

4.1. O sector dos serviços; o sector doméstico; a problemática dos edifícios; o sector dos transportes; o sector 
industrial 

5. Produção de Energia eléctrica. Sistemas energéticos convencionais 
5.1. Termoeléctricos: Centrais a carvão, Fuel-oil, Gás Natural (centrais de ciclo combinado) 
5.2. Hidroeléctricos: barragens de albufeira, barragens de fio de água 
5.3. Nuclear 

6. Produção de Energia Térmica: Aquecimento e Refrigeração. 
7. Produção de Energia. Sistemas energéticos não convencionais. 

7.1. Cogeração e trigeração; 
7.2. Energias renováveis: solar, eólica, biomassa, biogás e biocombustíveis, mini-hídrica, energias das ondas e marés, 

geotérmica. 
8. Novas tecnologias para a produção de Energia (hidrogénio, combustíveis alternativos,…) 
 
Pré-Requisitos: 
Termodinâmica, Termodinâmica Aplicada, Mecânica dos Fluidos  
 

Gestão e Tratamento de Resíduos  

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
• Conhecimento das políticas ambientais nacionais e europeias em matéria de gestão de resíduos 
• Conhecimentos sobre ciclo de vida dos materiais e eco-eficiência no processo de gestão de resíduos 
• Conhecimentos sobre os processos de classificação e caracterização dos resíduos   
• Conhecimento dos métodos de avaliação das taxas de formação de resíduos 
• Conhecimento dos processos de recolha, transporte e armazenagem de resíduos e sua hierarquização na gestão de 

resíduos 
• Conhecimento das tecnologias de tratamento de resíduos  
• Conhecimento dos mecanismos processuais de valorização ou eliminação de resíduos, abrangendo os diferentes 

domínios de intervenção, desde a recepção, preparação, controlo do processo e monitorização de 
efluentes/emissões. 

• Conhecimento dos impactes ambientais dos tratamentos de valorização ou eliminação de resíduos 

Programa mínimo: 
1. Conceitos gerais de gestão de resíduos: geração de resíduos e impactes ambientais 
2. A relevância do fecho do ciclo dos materiais na formação de resíduos. 
3. Eco-eficiência e avaliação do ciclo de vida para a gestão integrada de resíduos. Hierarquias na gestão de 

resíduos: redução, reciclagem, valorização energética e eliminação. 
4. Políticas de resíduos. Legislação nacional e comunitária e normas ambientais relacionadas com a gestão de 

resíduos.  
5. Classificação dos tipos de resíduos: resíduos por sectores e grau de perigosidade 
6. Caracterização físico-química de resíduos e metodologias de avaliação de perigosidade 
7. Operações e planeamento de serviços de recolha, transporte, estações de tratamento. Taxas de produção de 

resíduos. 
8. Tecnologias e dimensionamento de infraestruturas inerentes à movimentação e separação de resíduos: 

contentores, frotas, sistemas de medição e descarga, estações de transferência, sistemas de triagem mecânica, 
acondicionamento e expedição. Licenciamento de actividades. 

9. Tratamento de resíduos: processos físicos, químicos e biológicos. 
10. Processos de valorização e eliminação de resíduos 
11. Impacto ambiental e gestão de riscos associados ao tratamento, valorização e eliminação de resíduos.  
12. Impacto económico, energético da valorização de resíduos.  
13. Sectores de gestão de resíduos e entidades gestoras. Casos ilustrativos: embalagens, resíduos de equipamentos 

eléctricos e electrónicos, pneus usados, solventes, resíduos florestais, resíduos hospitalares. 
 
Pré-Requisitos: 
Física-Geral 
Química-Física 
Química-Geral 
Química-Orgânica 
Biologia  
Termodinâmica 
Fenómenos de Transferência 
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Tratamentos Biológicos 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 

• Proporcionar aos alunos o domínio dos princípios que governam as “operações unitárias bioquímicas” utilizadas no 
tratamento de águas residuais, particularmente no que concerne aos seus objectivos, bioquímica e configuração dos 
reactores.   

• Facultar aos alunos conhecimentos de base que os habilitem à prática de projecto de Estações de Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR), particularmente dos tratamentos biológicos. 

Programa mínimo: 

• Fundamentos do tratamento biológico 
• Reactores biológicos 
• Modelação de reactores ideais de biomassa suspensa 
• Aplicações de processos de biomassa suspensa 
• Modelação de reactores de biofilme 
• Aplicações de reactores de biofilme 
 
Pré-Requisitos: 
Métodos Numéricos, Mecânica dos Fluidos, Tratamentos Físico-Químicos. 
 

Impactes Ambientais 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Facultar aos alunos 
- o  conhecimento dos conceitos, das metodologias e das técnicas fundamentais da  Avaliação de Impacte Ambiental e da 
Avaliação Ambiental Estratégica 
-  a compreensão da importância da temática e dos processos de Avaliação de Impacte Ambiental e de Avaliação 
Ambiental Estratégica  e da sua evolução histórica. 
- as capacidades de participar de forma efectiva em equipas de realização e de coordenação de estudos de impacte 
ambiental, e de diálogo com os decisores.  

Programa mínimo: 
Princípios, procedimentos, enquadramento legal e institucional 
O Processo de Avaliação de Impacte Ambiental de Projectos (objectivos, organização e fases do processo)  
Métodos de Avaliação de Impacte Ambiental (listagens, matrizes, grafos, limiares, métodos periciais, métodos de análise 
espacial, realização de experiências e modelos de simulação, indicadores e índices ambientais) 
Metodologias sectoriais para a identificação, predição, avaliação e mitigação dos efeitos em diferentes descritores 
biofísicos e sócio-económicos 
A Avaliação Ambiental Estratégica de Políticas, Planos e Programas: Directiva 2001/42/CE  
Estudos de Caso 
 
Pré-Requisitos: 
Cartografia e SIG, Química Geral, Química Orgânica, Mecânica dos Solos I e II, Hidrologia e Recursos Hídricos, Sistemas 
de Abastecimento e Drenagem de Águas,  Planeamento Regional e Urbano, Análise de Riscos, Efluentes Gasosos e 
Qualidade do Ar, Controlo do Ruído. 
 
 

5º ano / 1º Semestre 
 

Área de Especialização - Território e Gestão do Ambiente 
 

Gestão da Água 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Facultar aos alunos 
- o conhecimento dos conceitos, metodologias e instrumentos de grestão da água numa perspectiva integrada 
- a compreensão das vertentes sociais, económicas, ambientais, tecnológicas, legais e políticas do processo de gestão da 
água 
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-  a capacidade de analisar e reflectir sobre problemas de gestão da água, fazendo a síntese dos vários aspectos envolvidos, 
de interpretar os objectivos sociais sob a forma de objectivos técnicos, de realizar a análise prospectiva da evolução das 
necessidades de água para os diferentes sectores de actividade, de ajudar a definir e a avaliar de uma maneira detalhada as 
numerosas alternativas que representam os compromissos possíveis entre os grupos de interesse e os diferentes objectivos 
de gestão, de representar de uma maneira estruturada as interdependências e interacções entre as infraestruturas e os 
utilizadores da água, de avaliar eventuais limitações dos modelos para representar os problemas reais, de debater sobre as 
escolhas adequadas. 

Programa mínimo: 
1. Princípios de gestão da água. Síntese dos instrumentos de política da água. Os Planos de Bacia Hidrográfica e o Plano 
Nacional da Água. Análise comparativa dos sistemas institucionais de gestão da água na Europa. Quadro institucional 
português.  
2.  Componentes dos sistemas de gestão da água. Balanço hídrico nacional e balanço hídrico global. Ecologia aquática em 
rios, zonas húmidas, estuários e oceanos. Análise sistémica. Os diferentes tipos de infraestruturas. A bacia hidrográfica 
como unidade de planeamento.  
3. O processo decisão na gestão da água: aspectos técnicos, económicos, sociais, legais, ambientais e políticos. Resolução 
de conflitos e a participação pública. Cooperação e coordenação. Integração das políticas sectoriais na gestão da água. Os 
modelos decisionais: as variáveis de decisão, a função objectivo, as restrições. Avaliação multiobjectivo de projectos e 
acções. Análise custo-benefício na gestão da água. 
4. Conceito de risco  e gestão de acontecimentos extremos. Sistemas redundantes, resilientes e robustos.   
5. Operação de barragens/albufeiras; Operação de sistemas para uso conjunto de águas superficiais e subterrâneas; 
Alocação da água para diferentes usos competitivos; Gestão da qualidade da água com fontes de poluição pontuais e 
difusas. 
 
Pré-Requisitos: 
Análise Matemática I, II, III, Álgebra Linear e Geometria Analítica, Métodos Numéricos, Métodos Estatísticos, Sistemas 
de Engenharia, Hidrologia e Recursos Hídricos, Hidráulica Geral I e II, Saneamento Básico, Fenómenos de Transferência. 
Impactes Ambientais, Planeamento Regional e Urbano, Gestão ambiental e Economia do Ambiente. 
 

Gestão de Energia em Edifícios 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
1. Domínio do conhecimento teórico: 

1.1. Compreensão das noções básicas e capacidade de empregar esses conhecimentos na resolução de problemas 
específicos 

1.2. Capacidade de relacionar os conhecimentos teóricos com as áreas de aplicação correspondentes 
1.3. Mostrar familiaridade com as áreas de intervenção e soluções correntes 

2. Capacidade de aplicar o conhecimento teórico 
2.1. Acompanhar a resolução de problemas práticos e desenvolver capacidades para resolver problemas 

semelhantes aos leccionados  
3. Capacidade de adquirir conhecimento autonomamente 

3.1. Desenvolver trabalho baseado em pesquisa bibliográfica e em trabalho de campo ou em ensaios laboratoriais  
4. Capacidade crítica: 

4.1. Relacionar conhecimentos de modo a saber distinguir as boas das más soluções. Compreender as 
consequências das más opções.  

5. Capacidade de conceber soluções: 
5.1. Relacionar os conhecimentos adquiridos de maneira a conseguir dimensionar soluções e elaborar projectos 
5.2. Usar técnicas matemáticas e numéricas no dimensionamento de soluções e execução de projectos 

Programa mínimo: 
1. Fenómenos de transferência de calor e massa  

1.1. Transmissão de calor por condução 
1.1.1. Condução de calor em regime permanente.  
1.1.2. Condução de calor em regime variável* 

1.2. Transmissão de calor por convecção e radiação  
1.3. Psicrometria 
1.4. Processos de transferência de massa 
1.5. Avaliação do risco de condensações 
1.6. Caracterização higrotérmica de materiais e produtos de construção da envolvente de um edifício 

2. Caracterização climática e exigências de conforto térmico 
3. Regras de qualidade térmica 

3.1. Directiva 2002/91/CE, de 4 de Janeiro de 2003, relativa ao desempenho energético dos edifícios 
3.2. Certificação energética 
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3.3. Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) 
3.4. Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização dos Edifícios (RSECE) 
3.5. Normalização referente à performance energética de edifícios 

4. Gestão de Energia (Utilização Racional de Energia) 
4.1. Sistemas de aquecimento passivo nos edifícios  
4.2. Sistemas de arrefecimento passivo nos edifícios 
4.3. Geometria de insolação 
4.4. Ventilação natural 
4.5. Arquitectura bioclimática - casos de estudo  

 
Pré-Requisitos: 
Conhecimentos básicos de análise matemática, física geral 
 

Sistemas Fluviais e Costeiros 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
 
Pretende-se abordar nesta disciplina questões de natureza inter e multidisciplinar; fornecendo de forma sistemática e 
compreensiva um conjunto de informação dispersa e sugerir instrumentos úteis para o estudo de potenciais ocorrências e 
intervenções em domínios fluviais e costeiros. Nesta conformidade, e tendo presente o contexto em que a esta disciplina se 
insere, nomeadamente o facto de ser uma disciplina do 2º ciclo, elegem-se como principais objectivos: 
i)  aprofundar conhecimentos teóricos, cujas bases foram adquiridas em disciplinas precedentes;  
ii)  contribuir para a resolução prática de disfunções naturais ou de origem antrópica; e,  
iii) sensibilizar os alunos para: 

- a instalação e manutenção efectiva de sistemas de regularização fluvial e de protecção contra cheias; 
- a regular e efectiva necessidade de monitorizar os processos morfodinâmicos e os principais parâmetros de qualidade da 

água; 
- a importância de instalar sistemas de observação, vigilância e alerta; 
- a necessidade de analisar e controlar os principais agentes desequilibradores da linha de costa. 

 
Programa mínimo: 
1. O Sistema Fluvial 
2. Dinâmica litoral 
3. Circulação costeira. 
4. Morfodinâmica fluvial e costeira* 
5. Modelação da qualidade da água* 
 
Pré-Requisitos: 
Hidráulica Geral, Hidrologia e Recursos Hídricos, Métodos Numéricos 
 

Transportes e Ambiente 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Facultar aos alunos:  

- o conhecimento da problemática geral dos transportes 
- a capacidade de analisar soluções de transporte, nomeadamente sob o ponto de vista das implicações ambientais 
- a capacidade de participar de forma efectiva em equipas de planeamento de transportes e de projecto de 
infraestruturas de transporte. 

Programa mínimo: 
− Sistema de transportes. Oferta de transportes. Redes e meios de transporte. Análise comparada das características 

dos meios de transporte. Procura de transportes. Motivos de viagem. 
− Processo de planeamento de transportes. 
− Políticas sustentáveis de transportes. 
− Princípios de organização de sistemas de transportes.  
− Modelo Clássico de Transportes (módulos “Geração”,  “Distribuição”, “Repartição Modal” e “Atribuição”). 
− Avaliação de projectos de transporte. 
− Princípios de traçado, construção e exploração de infraestruturas de transporte. Impactes sobre o ambiente. 

 
Pré-Requisitos: 
Planeamento Regional e Urbano. 
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Políticas de Desenvolvimento Sustentável 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Facultar aos alunos 

− uma visão aprofundada da problemática do desenvolvimento sustentável 
− o conhecimento das estratégias de promoção do desenvolvimento sustentável adoptadas à escala mundial, 

continental e nacional 
− a capacidade de participar de forma efectiva na definição de políticas de desenvolvimento sustentável. 

Programa mínimo: 
− Conceito de desenvolvimento sustentável. 
− Dimensões de uma política de desenvolvimento sustentável: dimensão económica; dimensão ambiental e 

dimensão social. 
− Indicadores de desenvolvimento sustentável. 
− Estratégia de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas: a  Agenda 21. 
− Estratégia de desenvolvimento sustentável da União Europeia: princípios gerais e programas específicos. 
− Estratégia de desenvolvimento sustentável de Portugal:  qualificação da mão-de-obra; aumento da competitividade 

da economia;  conservação da natureza; ordenamento do território; coesão social;  cooperação com os países em 
vias de desenvolvimento. 

 
Pré-Requisitos: 
Planeamento Regional e Urbano. 
 
 
Área de Especialização - Tecnologia e Gestão do Ambiente 
 

Ecologia Industrial 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
A disciplina de Ecologia Industrial fundamenta-se em conhecimentos adquiridos nas áreas científicas da Termodinâmica e 
da Energia, complementados com conhecimentos das áreas de Tecnologias Ambientais, de Economia e de Gestão.  
A principal motivação para esta disciplina consiste em dotar os alunos de novos conhecimentos e “ferramentas”, com 
ênfase para metodologias avançadas de avaliação e de projecto aplicadas aos problemas ambientais no âmbito da área de 
Tecnologia e Gestão Ambiental, os quais lhes permitam relacionar e integrar conhecimentos obtidos durante o ciclo de 
Mestrado, para a resolução de problemas complexos através de uma perspectiva sistémica e holística. 
A disciplina cobre domínios específicos de uma ciência emergente, a Ecologia Industrial, a qual tem como principal 
objectivo contribuir para a sustentabilidade dos “sistemas industriais” (industriais aqui considerado num sentido lato). A 
noção de Ecologia Industrial tem por base uma metáfora que pretende orientar novas formas de organização dos “sistemas 
industriais”, estabelecendo analogias entre os sistemas industriais e a biosfera, ambos considerados como sistemas que 
processam fluxos de materiais e envolvem transformações de energia. Neste contexto, os fluxos de matéria e de energia 
devem ser analisados, procurando-se optimizar os ciclos de recursos, energia e capital. 
Na componente metodológica da disciplina de Ecologia Industrial é dado ênfase a duas classes de metodologias com visões 
distintas, mas complementares: i) a análise dos fluxos de materiais (AFM), substâncias e/ou energia numa determinada 
região ou sistema económico; e ii) a avaliação ambiental do ciclo de vida de produtos (ACV), que inclui a extracção de 
matérias primas, o seu fabrico, a utilização e as alternativas para o seu processamento no final de vida. São ainda 
apresentadas extensões ao formato clássico da metodologia de ACV, com destaque para modelos de optimização 
matemática integrando as componentes económica e ambiental. Os factores a optimizar incluem assim para além dos 
aspectos ambientais, a energia e os aspectos económicos, não perdendo de vista os aspectos sociais. 
Na componente aplicada da disciplina é dado ênfase ao ensino baseado em casos de estudo, com recurso a simulação 
computacional. 

Programa mínimo: 
1. A Ecologia Industrial e a Sustentabilidade. Introdução e conceitos fundamentais. Perspectiva histórica da evolução dos 

sistemas de Gestão Ambiental. A Ecologia Industrial enquanto novo paradigma para o desenvolvimento e concepção de 
produtos e processos.  

2. A Ecologia Industrial: Análise de Casos de estudo*. Análise do potencial de aumento da eficiência ambiental dos 
processos, minimizando a produção de resíduos (“Clean Production”) ou procurando valorizar os resíduos, 
transformando-os em produtos com valor acrescentado em outros sectores (“Industrial Symbiosis”). Apresentação de 
um caso de estudo: “O exemplo de interdependência e evolução do eco-parque industrial de Kalundborg, Dinamarca”.  

3. Análise de Fluxos de Materiais, Substâncias e Energia*. Introdução e conceitos teóricos. Metodologia: termos, 
definições, sistema e fronteiras; processos, fluxos e stocks. Propagação de erros e incertezas. Análise de sensibilidade e 
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análise de Monte Carlo. Aplicação a exemplos ilustrativos: a Ecologia Industrial e o automóvel. Indicadores de eco-
eficiência.  

4. A Avaliação de Ciclo de Vida: Metodologia e aplicações*: A Análise energética de ciclo de vida (AECV). A Avaliação 
Ambiental de Ciclo de Vida (ACV). Etapas das Metodologias e dificuldades. Multi-funcionalidade: sub-divisão, 
expansão do sistema e métodos de alocação. Qualidade de dados e análise de erros e incertezas.  

5. Extensões ao formato clássico da ACV*. O Eco-Design. Matrizes Input-Output Económicas e Ambientais (IOA). A 
ACV com recurso às matrizes IOA. A Gestão Ambiental de Ciclo de Vida. Modelos de optimização económica e 
ambiental integrada: a Life Cycle Activity Analysis.  

6. Aplicação a casos de estudo. Sistematização do cálculo através da utilização de programas informáticos. Realização de 
um estudo prático.  

 
Pré-Requisitos: 
Introdução à Engenharia do Ambiente. Probabilidades e Estatística. Termodinâmica. Economia do Ambiente. Gestão 
Ambiental. Sistemas Energéticos. Tratamentos Físico-Químicos. Tratamentos Biológicos. Gestão e Tratamento de 
Resíduos. Impactes Ambientais 
 

Gestão de Energia 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
O objectivo da disciplina de Gestão de Energia é o de dotar os alunos um conjunto de conhecimentos e de ferramentas que 
os sensibilize para a importância económica e ambiental da utilização racional da energia e os habilite a analisar e a 
optimizar os sistemas de produção e utilização de energia.   
Concretamente, será proporcionado aos alunos o contacto e a familiarização com os diversos regulamentos e planos de 
racionalização de energia e com as metodologias de auditoria energética, através da sua aplicação prática a casos reais na 
industria e nos edifícios.  Será ainda apresentado aos alunos o conceito de exergia ou de qualidade de energia, e a 
metodologia do balanço exergético que permitirá avaliar a eficiência e definir estratégias de optimização energética dos 
sistemas, sendo a sua sedimentação e interiorização realizada através da análise de sistemas com e sem reacção química.     

Programa mínimo: 
- Utilização racional de energia (URE). Principais tipos de oportunidades de racionalização de consumos de energia por 
sectores. 
- Regulamentos e Planos de racionalização:  
- Auditorias energéticas. Contabilidade Energética: Metodologia: Balanços Energéticos. Cálculo do consumo específico de 
Energia. Aplicação e Resolução de Exercícios; Instrumentação e aplicação prática a casos de estudos reais. 
- Energia vs. Exergia: disponibilidade e qualidade da energia. Indicadores de eficiência energética. Análise exergética de 
sistemas*. 
- Equipamentos energéticos e sistemas industriais: Optimização e tecnologias mais eficientes*. Combustão: eficiência 
energética, controlo e redução de emissões 
 
Pré-Requisitos: 
Termodinâmica 
Sistemas Energéticos 
 

Energética do Meio Ambiente 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Pretende-se desenvolver potencialidades de aplicação prática relacionadas com o binómio energia e meio ambiente a partir 
de conceitos fundamentais desenvolvidos em UCs do 1º ciclo. Considera-se a temática das energias renováveis (com maior 
incidência na energia solar), os problemas de poluição atmosférica em meio industrial e urbano e a sustentabilidade do 
desenvolvimento. 
Esta UC preocupa-se com a vertente atmosférica e com as interacções da radiação solar e do fenómeno vento com o 
ambiente construído, onde se inclui a protecção solar e aerodinâmica. Com esta UC adquirem-se capacidades para intervir 
em áreas aparentemente tão distantes como o conforto ambiental na perspectiva aerotérmica, a utilização racional de 
energia em edifícios, a planificação de espaços urbanos e a avaliação da qualidade do ar em meio urbano ou industrial.  

Programa mínimo: 
Energia e meio ambiente. Energias renováveis e recursos energéticos (biomassa, eólica, hídrica, solar...). Relações 
astronómicas Sol-Terra; caracterização da radiação solar; dados meteorológicos; aparelhos de medida; fracção de 
insolação; determinação dos valores da radiação solar incidente em superfícies horizontais e inclinadas (albedo do solo; 
componentes directa, difusa e reflectida). Aplicações: colectores solares térmicos e fotovoltaicos; arquitectura solar 
passiva*. 
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Considerações gerais sobre a Terra e os geofluidos: balanço energético e equações gerais do movimento; estabilidade da 
atmosfera; gradiente adiabático; dispersão atmosférica de poluentes; plumas verticais e inclinadas; altura efectiva; 
trajectória; modelo Gaussiano; concentrações no solo; influência da localização da fonte; interacção com edifícios; 
qualidade do ar: aspectos legislativos; modelos matemáticos de simulação*. 
 
Pré-Requisitos: 
Termodinâmica, Mecânica dos Fluidos I-II, Transmissão de Calor I-II 
 

Higiene e Segurança 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Os acidentes de trabalho, pelas suas repercussões de ordem social, económica e política, representam o indicador mais 
visível das deficiências de concepção da actividade produtiva. Com esta UC pretende-se “prevenir” os alunos com uma 
perspectiva ampla sobre a temática da Higiene e Segurança, proporcionando o conhecimento dos riscos ocupacionais e as 
metodologias de minimização dos seus efeitos sobre a saúde dos trabalhadores, tarefas que exigem uma formação 
específica adequada e um esforço permanente de actualização, capaz de acompanhar a evolução tecnológica e de lidar com 
os inconvenientes que lhe são próprios, realçando as condicionantes específicas da realidade portuguesa face às exigências 
da participação europeia. 
Para além dos aspectos legislativos e da sua aplicação prática na óptica do binómio trabalhador-empregador, incide-se 
sobre a avaliação dos riscos, a identificação dos meios de prevenção e o esclarecimento acerca das soluções a adoptar, 
sejam elas relativas à protecção individual ou à própria concepção do posto de trabalho. Pretende-se ainda transmitir os 
fundamentos e métodos necessários à caracterização de um conjunto significativo de condições de trabalho, abrangendo 
um vasto leque de situações comuns a diversos sectores de actividade. 

Programa mínimo: 
Direito do Trabalho. Aspectos legislativos: a realidade portuguesa e a integração na União Europeia. Enquadramento da 
Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST). Saúde Ocupacional. Psicossociologia do Trabalho. Análise e Controlo de 
Riscos Profissionais. Organização do Trabalho. Organização da Segurança. Ergonomia*. Riscos Químicos e Biológicos. 
Ruído e Vibrações*. Riscos de Incêndio e de Explosão. Ambientes Térmicos*. Qualidade do Ar* e Ventilação Industrial. 
Acidentes e Segurança Industrial. 
 
Pré-Requisitos: 
Todas as UCs que a precedem. 
 

Materiais e Reciclagem 

Objectivos (Síntese das competências específicas a atingir por esta Unidade Curricular): 
Competência para a separação de resíduos sólidos de qualquer origem, de modo a recuperar os que possuam capacidade de 
serem reciclados ou usados como matéria-prima em diversas aplicações.  
Competência para a selecção de materiais e de processos de fabrico, na base do conhecimento dos mecanismos de 
degradação, para uma eco-construção civil e mecânica; Conhecimento sobre as tecnologias de manuseamento de diferentes 
materiais: orgânicos e inorgânicos em forma de partículas/fibras de materiais com diferentes granulometrias, em particular 
nanométricas. 

Programa mínimo: 
1- Introdução aos Materiais Sólidos. 2- Principais Tipos de Materiais. Propriedades e Características – Metais e ligas 
metálicas. Polímeros. Cerâmicos. Compósitos. Materiais Celulares e Materiais Porosos 3-Da estrutura à cinética de 
reacções/transformações de fase. 4- Introdução às Tecnologias de Processamento - Breve noção sobre as principais 
tecnologias usadas no fabrico de materiais. 5- Resíduos Sólidos - Reciclagem dos resíduos para utilização como 
subprodutos ou como matéria-prima. Características essenciais para serem matéria-prima. Limites de reprodutibilidade 
admissíveis. Propriedades físicas e químicas dos principais resíduos. Correcções de composição química e fásica. 
Tratamentos mecânicos de preparação de resíduos (redução de dimensão, compactação e separação). Tratamentos térmicos 
(incineração, calcinação, pirólise e gaseificação). Tratamentos Físicos e Químicos (solidificação de resíduos perigosos e 
processos de separação). 6-Caracterização dos Resíduos Sólidos. Avaliação da necessidade de aditivos. 7- Da matéria-
prima ao produto final. Estudo detalhado da evolução estrutural de resíduos inorgânicos com o ambiente envolvente 
durante a aplicação.8. A tecnologia dos pós e a reciclagem. 9.Propriedades de uso dos produtos. 10. Avaliação do tempo de 
vida de um produto fabricado com matéria-prima resultante da reciclagem. 11. Impacto no ambiente/saúde durante e após o 
tempo de vida do produto. 
 
Pré-Requisitos: 
Física e Química.  
 


