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Engenharia do Ambiente 

 

Engenharia que estuda os problemas do ambiente de 

forma integrada, nas suas dimensões ecológica, social, 

económica e tecnológica para a promoção de 

desenvolvimento sustentável  
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novo contrato social 
(WBGU -German Advisory Council on Global Change) 
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Crescimento da população e urbanização 

             população     5.6 biliões 7.9 – 12.0 biliões  

 

população urbana     3.0 biliões 6.0 biliões 

2000 2050 

Águas 

Águas residuais 

Transportes 

Energia 
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taxas de crescimento 

China, Brasil, Países Africanos… 

(1/4 emissões CO2 do uso do solo) 

Crescimento da população e urbanização 

Expansão económica e consumo de recursos 

epa (environmental protection agency – USA) 

motores (“drivers”) de mudança do ambiente  



ambiente deve influenciar o desenvolvimento tecnológico 

(transportes, comunicações, saúde, produção) 

+  e  -   :  tempo ?  
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questões ambientais futuro 

efeitos na saúde humana  Poluição do ar / 

 efeitos sinérgicos de poluentes (toxic air burden) / risco 

“novos poluentes” (efeito desconhecido) (ex. nanopartículas) 

desreguladores endócrinos (ex.: feminização de peixes)  

novos materiais / novos produtos (ex.: químicos) 
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alterações climáticas dinâmica e efeitos locais 

 

interacções dos componentes da atmosfera com gases com 

efeito de estufa 

 



questões ambientais futuro 

relações internacionais transporte global de poluição 

 

acesso a energia - emissões (3 biliões sem acesso a energia) 

 

uso de resíduos pode potenciar resíduos desconhecidos 

 



questões ambientais futuro 

destruição de recursos perda de biodiversidade 

 

poluição de oceanos 

 

implicações do abandono de combustíveis fósseis para a 

destruição de habitats 

 

uso do solo: melhoria de práticas agrícolas  

(uso intensivo = + energia = + emissões)  
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Engenharia que estuda os problemas do ambiente de 
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Engenharia que estuda os problemas do ambiente de 

forma integrada, nas suas dimensões ecológica, social, 

económica e tecnológica para a promoção de 

desenvolvimento sustentável  



Engenharia do Ambiente        Gestão do Ambiente 

 

Engenharia que estuda os problemas do ambiente de 

forma integrada, nas suas dimensões ecológica, social, 

económica, tecnológica e global para a promoção de 

desenvolvimento sustentável  


