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Objetivos / Competências 

A presente unidade curricular tem como objectivos dotar os alunos de conhecimentos e competências para resolução de 

problemas ambientais, designadamente pela implementação de soluções que contribuam para a sustentabilidade dos sistemas 

de produção animal e o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis. 

Pretende-se que os alunos desenvolvam as seguintes competências: conhecer as fontes e compreender os mecanismos de 

poluição gerados pelos sistemas de produção animal; identificar e quantificar os problemas ambientais sobre a atmosfera e água 

e aplicar técnicas de protecção ambiental; avaliar as soluções propostas e seleccionar a mais adequada para cada situação. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Animal e ambiente (fontes de poluição e efeitos sobre o ambiente, saúde pública, sanidade animal e condições de trabalho). 

Enquadramento legal a nível nacional e internacional. Caracterização física, química e biológica de efluentes. Tecnologias de 

tratamento de efluentes (separação de sólidos, compostagem, digestão anaeróbia, tratamento aeróbio, lagunagem, tratamento 

vegetativo, soluções avançadas de tratamento). Valorização agronómica de efluentes (armazenamento e aplicação ao solo). 

Mitigação do impacto ambiental sobre a atmosfera (emissão de gases com efeito de estufa e acidificante, odores e matéria 

particulada). Mitigação do impacto ambiental sobre a água (nutrientes, contaminação fecal e qualidade da água). Balanço de 

nutrientes e sustentabilidade da produção animal. Adaptação dos sistemas de produção animal às alterações climáticas. 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 

As aulas presenciais incluem aulas teórico-práticas em sala e visitas técnicas a soluções de tratamento e valorização de efluentes. 

As aulas práticas decorrem em sala, no laboratório e visitas técnicas. O ensino teórico tem como base a exposição em sala de aula 

dos conteúdos programáticos, resolução de exercícios tipo e orientação dos alunos para a elaboração do trabalho prático, que 



consiste na elaboração de uma solução de tratamento de efluentes. Pretende-se também que adquiram competências na 

monitorização dos parâmetros ambientais incluindo gases, odores e matéria particulada. 

A avaliação da unidade curricular consta de um exame escrito teórico-prático, englobando os conhecimentos adquiridos nas 

vertentes teórica e prática, e de um trabalho sobre uma solução de tratamento/valorização de efluentes ou técnicas de protecção 

ambiental para um caso concreto. O aluno obterá aprovação à unidade curricular se a sua classificação final for igual ou superior 

a 10 valores (0 - 20). 
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