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Ao final do curso o estudante deverá ser capaz de: 

1. Entender, organizar, comparar e aplicar os conceitos de matéria e energia e suas inter-

relações com o ecossistema, as cadeias alimentares, os ciclos biogeoquímicos e a dinâmica 

das populações;  

2. Ampliar sua capacidade de análise e discussão crítica sobre a oferta de recursos ambientais 

e seu fluxo na biosfera; 

3. Compreender e discutir o impacto das ações antrópicas e porque o uso mais intensivo da 

energia passou a alterar mais significativamente o meio ambiente, gerando resíduos de 

matéria e energia na hidrosfera, litosfera e na atmosfera; 

4. Analisar as diversas formas de energia disponíveis para o desenvolvimento e a questão da 

presença dos resíduos no meio ambiente, tratando da poluição da água, do solo e do ar; 

5. Entender e discutir as diversas formas de controle da poluição; 

6. Entender o conceito de desenvolvimento sustentável e discutir as diferentes metodologias 

de planejamento e gerenciamento ambiental disponíveis para sua implantação; 

7. Compreender os aspectos legais e institucionais, incluindo a metodologia para 

desenvolvimento de estudo de impacto ambiental (EIA) e do relatório de impacto sobre o 

meio ambiente (RIMA); 

8. Conscientizar-se de que uma atuação compromissada com o equilíbrio entre o 

desenvolvimento socioeconômico e a manutenção das condições de sustentabilidade do 

meio ambiente é competência essencial do engenheiro eletricista. 
 

 

 
 

Noções gerais sobre a ecosfera. Impacto da tecnologia, da economia e da legislação sobre o meio 

ambiente e seus mecanismos de avaliação. 
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1. A crise ambiental 

1.1. População 

1.2. Recursos Naturais 

1.3. Poluição 

2. Ecossistemas 

2.1. Definição e estrutura 

2.2. Reciclagem de matéria e fluxo de energia 

2.3. Cadeias alimentares 

2.4. Produtividade primária 

2.5. Sucessão ecológica 

2.6. Amplificação biológica 

2.7. Biomas 

3. Ciclos biogeoquímicos 

3.1. O ciclo do carbono 

3.2. O ciclo do nitrogênio 

3.3. O ciclo do fósforo 

3.4. O ciclo do enxofre 

3.5. O ciclo hidrológico 

4. A dinâmica das populações 

4.1. Comunidade 

4.2. Relações interespecíficas 

4.3. Crescimento populacional 

4.4. Biodiversidade 

5. A energia e o meio ambiente 

5.1. Fontes de energia na ecosfera 

5.2. Histórico da crise energética 

5.3. A eficiência do aproveitamento energético 

5.4. A questão energética no futuro 

5.5. Perspectivas futuras: fontes não-renováveis e fontes renováveis 

5.6. O caso brasileiro 

6. O meio aquático 

6.1. A água na natureza 

6.2. Usos da água e requisitos de qualidade 

6.3. Alteração da qualidade das águas 

6.4. O comportamento ambiental dos lagos 

6.5. Parâmetros indicadores da qualidade da água 

6.6. Abastecimento de água 

6.7. Reuso da água 

6.8. Tratamento de esgotos 

6.9. A importância da manutenção da qualidade das águas naturais 

7. O meio terrestre 

7.1. Conceito, composição e formação dos solos 

7.2. Características ecologicamente importantes do solo 

7.3. Classificação dos solos 

7.4. Erosão 

7.5. Poluição do solo rural – Ocorrência e controlo 

7.6. Poluição do solo urbano – Ocorrência e controle 

7.7. Os resíduos perigosos 

7.8. Resíduos radioativos 

8. O meio atmosférico 

PROGRAMA 



8.1. Atmosfera, características e composição 

8.2. Histórico da poluição do ar 

8.3. Principais poluentes atmosféricos 

8.4. Poluição do ar em diferentes escalas espaciais 

8.5. Meteorologia e dispersão de poluentes na atmosfera 

8.6. Modelagem matemática do transporte de poluentes atmosféricos 

8.7. Padrões de qualidade do ar 

8.8. Controle da poluição do ar 

8.9. A poluição do ar nas grandes cidades brasileiras 

8.10. Poluição sonora 

9. Desenvolvimento sustentável 

9.1. Natureza das medidas de controle e dos fatores de degradação ambiental 

9.2. A gestão do ambiente 

10. Economia e meio ambiente 

10.1. A questão ambiental no âmbito da economia 

10.2. A evolução da economia pra abranger os bens e serviços ambientais 

10.3. Avaliação dos benefícios de uma política ambiental 

10.4. A cobrança pelo uso dos recursos ambientais 

11. Aspectos legais e institucionais 

11.1. Introdução 

11.2. Princípios constitucionais relativos ao meio ambiente e aos recursos naturais 

11.3. Legislação de proteção de recursos ambientais 

11.4. Política Nacional do Meio Ambiente 

11.5. Sistema Nacional do Meio Ambiente 

11.6. Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

11.7. Aspectos legais e institucionais relativos ao meio ambiente 

11.8. Aspectos legais e institucionais relativos ao meio aquático 

11.9. Aspectos legais e institucionais relativos ao meio terrestre 

12. Avaliação de impactos ambientais 

12.1. Fundamentos da metodologia 

12.2. Método Ad Hoc 

12.3. Método das listagens de controle 

12.4. Método da superposição de cartas 

12.5. Método das redes de interação 

12.6. Método das matrizes de interação 

12.7. Método dos modelos de simulação 

12.8. Método da análise benefício-custo 

12.9. Método da análise multiobjectivo 

     12.10. Seleção da metodologia 
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