
 

 

O conteúdo citado a seguir poderá apresentar pequenas modificações 
para aperfeiçoamento durante o decorrer do curso. 

Química Ambiental  

A disciplina explora os princípios da química enfatizando a sua importância no meio ambiente, 
enfocando os fenômenos naturais ou provocados por atividades antrópicas. Antes de cada 
assunto estudado, realiza-se uma breve introdução teórica de Química para facilitar a 
compreensão. Os tópicos principais estudados são:  
 
- O Comportamento, Destino e Transporte de Alguns Poluentes no Meio ambiente como Metais 
pesados, Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs), Bifenilas Policloradas (PCBs), 
Poluentes Emergentes e demais poluentes persistentes.  
 
- Ainda serão abordados: Coleta de Amostras, Os Princípios da Química verde; Produção mais 
Limpa (P+L); Chuva ácida; Equilíbrio Ácido-base em Sistemas Aquosos, entre outros.  
 
- Nesta disciplina tem ainda as atividades práticas de coleta de amostra na represa 
Guarapiranga ou Billings, onde os alunos realizarão calibrações de equipamentos, medidas de 
pH, condutividade, oxigênio dissolvido (OD), potencial redox (EH) entre outros. Serão cerca de 
4 professores divididos entre os alunos para que todos participem de toda a aula. O ônibus 
fretado (sem custo para os alunos) parte em frente à faculdade pela manhã e retorna no final 
da tarde. 
 

 

Química das Águas Naturais 

A disciplina visa conceituar as principais variáveis físicas, químicas e biológicas utilizadas para 
avaliar a qualidade das águas superficiais em ambientes lóticos (rios, córregos e ribeirões) e 
lênticos (reservatórios). Mostrar, para cada variável de qualidade estudada, as fontes de 
poluição no meio aquático, a determinação laboratorial, a importância sanitária e ambiental e 
os processos de remoção. Apresentar ferramentas estatísticas básicas utilizadas no tratamento 
dos dados de qualidade de águas. Os principais tópicos estudados são:  
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- Os principais Elementos e Espécies Químicas Presentes nas Águas Naturais e sua Ocorrência; 
A Importância do pH, Alcalinidade e Dureza;  Ânions de Interesse em Estudos de Controle de 
Qualidade das Águas: Sulfato, Cloreto e Cianeto;  Metais Pesados em Águas; Oxigênio 
dissolvido e Matéria Orgânica em Águas; 

- Nutrientes: Compostos de Nitrogênio e Fósforo em Águas; Problemas Especiais de qualidade 
das águas: Óleos e Graxas, Detergentes e Denóis; Pesticidas em águas e Solventes Orgânicos 
em Águas: Benzeno, Tolueno e Xileno.  

- Nesta disciplina a atividade prática é realizada no reservatório de Águas Claras em Mairiporã, 
onde os alunos vão conhecer como funciona o monitoramento automático das águas do 
sistema Cantareira. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Tratamento de Águas Residuárias e Reúso 

A Disciplina propicia ao estudante o conhecimento sobre as fontes e as causas da poluição 
ambiental, como ocorrem seus efeitos, como são medidos e quais as técnicas podem ser 
utilizadas para o tratamento de águas residuárias. Completando a disciplina a noção geral 
sobre reuso de água oferece ao estudante uma alternativa a mais para a implementação de 
soluções que minimizem a degradação ambiental causada pelas atividades humanas. Os 
tópicos principais estudados são:  

- Fontes de Poluição das Águas; Causas e Efeitos da Poluição das Águas; 

-  Métodos de Controle de Poluição das Águas;  

- A Qualidade das Águas; Índices de Poluição das Águas e os Aspectos Legais de Controle da 
Poluição das Águas.  

- Nesta disciplina a atividade prática é realizada na fábrica da Coca-Cola, onde os alunos vão 

 



conhecer os sistemas de tratamento de água da empresa e uma visita às dependências como 
as atividades de envasamento e uma viagem por meio de palestras sobre a história da Coca-
Cola. 

 

 

Remediação de Áreas Contaminadas 

A disciplina irá propiciar ao estudante obter as devidas condições de executar o gerenciamento 
de áreas contaminadas através da aprendizagem de etapas seqüenciais desse gerenciamento, 
bem como avaliar as técnicas mais adequadas para diferentes cenários de contaminação. Os 
principais tópicos são: Aspectos Legais Do Gerenciamento da Contaminação do Solo e da Água 
Subterrânea; Introdução Legislação do estado de SP; Remediação e Revitalização de Áreas 
Contaminadas no Estado de SP; Investigação Preliminar; Investigação Confirmatória; 
Investigação Detalhada; Avaliação de risco; Projeto de remediação; Remediação de Áreas 
Contaminadas e Tecnologias Convencionais e Emergentes, Estudos de Caso, entre outros. 

 

Química Atmosférica e Fontes de Poluição  

A disciplina apresenta os fundamentos da química atmosférica e fatores que controlam as 
concentrações das espécies químicas na atmosfera de natureza natural e antrópica por meio 
de estudos de caso e artigos científicos. Os principais tópicos estudados são: As conexões e 
Mudanças Climáticas; Os Ciclos Biogeoquímicos; Os processos Químicos e Fotoquímicos; As 
reações na Atmosfera; Os Aerossóis e Compostos Orgânicos Voláteis (COV); o Ozônio 
Estratosférico; a Teoria Gaia, entre outros.  



Química dos Produtos Perigosos 

A disciplina destaca por meio de estudos de caso e filmes, bem como, na exposição dialogada 
a importância do gerenciamento dos produtos químicos perigosos notadamente a partir das 
inovações tecnológicas ocorridas no século XX, quando o petróleo e seus derivados 
acentuaram ainda mais os problemas ambientais como a contaminação do ar, da água e do 
solo. Os tópicos principais estudados são: Os Riscos Químicos; Classificação dos Produtos 
Perigosos; Incompatibilidade Química; Riscos Relativos ao Manuseio, Armazenagem e 
Transporte de Substâncias Perigosas; O uso de Equipamentos Portáteis de Detecção, com 
Ênfase para Determinação de Gases e Vapores Tóxicos e Inflamáveis; Equipamentos de 
Proteção individual e Descontaminação e a Regulamentação do Transporte Rodoviário de 
Produtos Perigosos. 

 
 
 

Biogeoquímica de Solos e Sedimentos 

A disciplina aborda com uma visão abrangente sobre as características naturais dos 
compartimentos solo e sedimento, notadamente sob seus aspectos naturais e as alterações 
causadas pela ação antrópica, capaz de causar efeitos graves ao ambiente, por meio de 
modificação dos processos bióticos e abióticos. Os tópicos principais estudados são: Conceito 
de Mineral, os Elementos e os Cristais, Formas Cristalinas, Sistemas Cristalinos, Propriedades 
Físicas, Químicas e Reconhecimento dos Minerais mais Comuns, Tabelas para a Classificação 
dos Minerais; Formação do Solo, Origem, Classificação dos Solos e Caracterização 
Biogeoquímica; A Constituição Básica dos Sedimentos, as Propriedades Físicas e Químicas de 
Interesse Ambiental dos Sedimentos, Caracterização Biogeoquímica, Composição e 
Contaminação dos Sedimentos, entre outros. Nesta disciplina são abordadas 
concomitantemente as legislações CONAMA 344 e 420 que dispõe sobre critérios e valores 
orientadores de qualidade do solo, entre outros.  

 

Toxicologia Ambiental e Avaliação da Qualidade Ambiental 

A disciplina visa transmitir os conceitos teóricos mais importantes da Toxicologia Ambiental 
para o aluno perceba que para avaliar de forma abrangente a qualidade ambiental é preciso 
identificar as possíveis fontes de poluição, relacionar os principais contaminantes, incluir 
análises químicas, físicas e toxicolológicas de forma a garantir que tanto os contaminantes de 
relevância bem como seus produtos de transformação abiótica e biótica sejam contemplados 
nas matrizes ambientais de interesse; O aluno deverá perceber que atualmente diferentes 
linhas de evidência deverão consideradas quando se avalia a qualidade ambiental e a 
conformidade com Valores Máximos Permitidos, genericamente listados nas diferentes 
resoluções não é suficiente para uma avaliação adequada da qualidade do ambiente.  Os 
principais tópicos são: Agentes Tóxicos (toxicidade, exposição, suscetibilidade, avaliação de 
risco etc); Os Biomarcadores de Exposição e Efeito, Testes de Toxicidade; Estudos 
Epidemiológicos; Análises Toxicológicas e Testes de Toxicidade/Genotoxicidade; As vantagens 
e Limitações das Diferentes Ferramentas Analíticas para a Avaliação da Qualidade Ambiental; 
Métodos Utilizados para a Definição de Critérios de Qualidade Ambiental como Portaria MS 
518/2004, Resoluções CONAMA 357/2005, 375/2006, 344/2004, etc); Utilização de Estudos 
de Caso para Ilustrar a Aplicabilidade das Ferramentas e Abordagens Apresentadas, entre 
outros.  

 



Análises Químicas Orgânicas Aplicadas às Amostras Ambientais   

A disciplina visa promover uma visão geral da cromatografia e suas aplicações em análises 
químicas de compostos orgânicos em matrizes ambientais. Observar a tendência e as 
recomendações internacionais ao uso das técnicas cromatográficas para o problema ambiental, 
assim como seus controles de qualidade específicos. Os tópicos principais são: Introdução às 
Separações Cromatográficas e Estudo dos Parâmetros Relacionados a Cromatografia em fase 
Líquida e Gasosa; O preparo de Amostras, entre outros. 

 

Análises Químicas Inorgânicas Aplicadas às Amostras Ambientais 

A disciplina visa apresentar aos alunos as principais técnicas atuais e modernas da química 
instrumental e analítica a fim de possibilitar o entendimento de como todo o universo pode ser 
utilizado como suporte às análises químicas inorgânicas para amostras ambientais, 
considerando as diversas possibilidades, limitações e vantagens específica de cada técnica. Os 
principais tópicos são: As técnicas de Amostragem; Preparação de Amostras para 
Determinações dos Principais Parâmetros Inorgânicos Baseados em Metodologias Nacionais e 
Internacionais Consagradas; Técnicas para Determinação de Metais por Espectrometria de 
Absorção Atômica de Chama, Forno de Grafite, Espectrometria de Emissão Atômica por Plasma 
(ICP OES/MS); Determinação de Ânions e Série de Nutrientes; Interpretação de Dados 
Analíticos Brutos, etc. Nesta disciplina é complementada com aula prática realizada na represa 
Billings ou Guarapiranga onde há coleta de amostras e efetuadas algumas medições in situ 
como pH, condutividade, Potencial redox, cor, entre outros. 

 

Resíduos Sólidos  

A disciplina irá propiciar ao estudante a capacidade de atuar na gestão de resíduos sólidos, 
demonstrando-lhe as responsabilidades de todos os setores da sociedade envolvidos com o 
tema, a observância das leis ambientais pertinentes, os tratamentos adequados e a destinação 
final adequados, a fim de garantir o desenvolvimento sustentável, minimizando os efeitos 
deletérios que causam ao meio ambiente e à saúde pública. Os principais tópicos são: 
Definição, e Classificação, Conforme a Norma NBR 10004; Aspectos Legais; Acondicionamento, 
Segregação, Armazenamento e Transporte de Resíduos; Tratamentos de Resíduos Sólidos; 
Disposição Final de Resíduos; Redução da Geração de Resíduos, entre outros. 

 

Metodologia do Trabalho Científico – Trabalho de Conclusão de 
Curso(TCC) 
 
A disciplina propicia a oportunidade da elaboração de um trabalho que deve tratar de tema 
relativo ao Meio Ambiente baseado em conceitos acerca do conhecimento científico e empírico; 
método científico; pesquisas científicas, bibliográficas e experimentais; partindo–se, 
inicialmente, da elaboração de um Projeto de Pesquisa, que fundamentará a estrutura do TCC 
e do artigo científico, que deverá ser publicado no Portal desta IES ou em revistas e/ou 
eventos técnico–científicos. 

 


