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PROGRAMA DE DISCIPLINA

1. Curso: Engenharia Civil 2. Código: 305

3.Modalidade(s):                Bacharelado   X                               Licenciatura
                                            Profissional                                  Tecnólogo
4. Currículo(Ano/Semestre): 2006.2 

5. Turno(s):                Diurno X Vespertino Noturno

6. Unidade Acadêmica: Campus Cariri

7. Departamento:  - - - 

8. Código PROGRAD: ECI020
9. Nome da Disciplina: ENGENHARIA AMBIENTAL

10. Pré-Requisito(s): Química Geral para Engenharia

11. Carga Horária/Número de créditos:
Duração em 
semanas

Carga Horária Semanal Carga Horária 
Total

16 Teóricas: 03 Práticas:      - 48
Número de Créditos:   03 Semestre: 4º 

12. Caráter de Oferta da Disciplina:
Obrigatória: X Optativa:

13. Regime da Disciplina:
Anual: Semestral: X

14. Justificativa:

Propiciar  ao  engenheiro  civil  os  conhecimentos  básicos  sobre  meio  ambiente,  suas  leis,
conceitos, controle e gestão, com vistas à conservação dos recursos naturais, através de ações
mitigadoras.

15. Ementa:
A disciplina apresenta aos alunos uma visão integrada dos principais problemas ambientais,
passando os conceitos preliminares de ciências ambientais na engenharia e complementando
com  conhecimentos  básicos  do  meio  ambiente;  para  que,  então,  os  mesmos  possam
compreender a situação da crise ambiental atual e assim tratar dos problemas de poluição da



água, do ar e do solo. E, por fim, explanar as bases do desenvolvimento sustentável, como a
legislação  ambiental  e  os  procedimentos  legais,  para  se  fazer  face  às  necessidades  de
desenvolvimento adequado que permita condições atuais  e  futuras de vida e saúde.  Desta
forma,  será  possível  uma  visão  holística  na  resolução  de  problemas  ambientais  visando à
aplicação de técnicas adequadas de engenharia. 

16. Descrição do Conteúdo:

Unidades e Assuntos das Aulas Teóricas Semana
Nº de
Horas-
aulas

Conceitos básicos de Meio Ambiente: Agenda 21; Protocolo de Quioto;
Protocolo  de  Montreal  ;  Legislação  Ambiental;  Lei  de  Crimes
Ambientais; Política Nacional de Meio Ambiente; Resoluções Conama.

1 03 horas

Mudanças Globais: Causas e consequências. 
2 03 horas

Evolução  da  Questão  Ambiental:  Histórico;  conceitos;  política  e
Legislação ambiental no Brasil e no mundo; meio ambiente e poluição. 3 03 horas

Ciclos  biogeoquímicos:  ciclo  da  água,  ciclo  do  carbono,  ciclo  do
nitrogênio,  ciclo  do  fósforo,  ciclo  do  enxofre;  Leis  Fundamentais  de
conservação de matéria e energia. 4 06 horas

O Recurso Água: Fornecimento e demanda global; carências; a água
no mundo; principais usos; características da água; fontes e formas de
poluição da água; conseqüências da poluição; padrões de qualidade;
Impactos  de  usos  e  medidas  mitigadoras;  Legislação  de  água  e
potabilidade.

5 03 horas

O Recurso Solo: Conceitos; composição do solo; formação do solo;
Impactos  do  uso  do  solo  e  medidas  mitigadoras;  principais  fontes
poluidoras; medidas mitigadoras. 6 03 horas

O Recurso Ar: Definições e conceitos; componentes do ar; composição;
características do ar; tipos de fontes de poluição; principais agentes
poluidores; medidas de prevenção da poluição do ar. 7 03 horas

Resíduos Sólidos: Definição e conceitos; classificação; resíduos sólidos
e  poluição;  formas  de  destino  final  do  lixo,  aterros  sanitários,
Legislação.
 

8 03 horas

Estações de tratamento de esgoto – ETE, estações de tratamento de
água – ETA.
    

9 03 horas

Contaminação  dos  recursos  naturais:  Definições;  fontes  de
contaminação;  áreas contaminadas; investigação e avaliação de risco
de  áreas  contaminadas;  recuperação  e  remediação  de  áreas
contaminadas;  atividades  potencialmente  contaminantes;  grupos
contaminantes; técnicas de remediação.

10 – 11 06 horas



Impactos Ambientais: Conceitos de impactos; Tipos de impactos
Metodos de avaliação de impactos; Licenciamento ambiental
Tipos  de  estudos  de  impacto  ambiental:  conceitos;  definição;
características  dos  estudos  de  impactos  ambientais;  EIA/RIMA;
PCA; PRADE; EVA; RAS; AAE e outros.

12 – 13 06 horas

Riscos Ambientais: Conceitos de risco; histórico e desenvolvimento dos
procedimentos  de  avaliação;  gestão  de  riscos;  análise  de  risco;
significado do risco; classificação dos riscos. 14 03 horas

Princípios da Gestão Ambiental:  Princípios básicos;  instrumentos  de
gestão; técnicas de análise de gestão e qualidade ambiental 15 03 horas

Certificação - ISO 14000: Sistema de gestão ambiental; Estrutura da
norma; Implantação; Processo de certificação. 16 03 horas

Unidades e Assuntos das Aulas Práticas Semana
Nº de
Horas-
aulas

1.

2.

3.

17. Bibliografia Básica:

BRAGA; Benedito et al.  Introdução à Engenharia Ambiental. 2ª Edição. São Paulo. Pratice
Hall, 2002.

MOTA, Suetônio. Introdução à Engenharia Ambiental. 3ª Edição. Rio de Janeiro, ABES, 2003.
  

18. Bibliografia Complementar:

G. TYLER MILLER JR. Ciência Ambiental. 11ª Edição. São Paulo. Editora Thomson Learning,
2006.

WALTER H. CORSON. Manual Global de Ecologia. 1ª Edição. São Paulo, Editora Augustus,
1990.

VON SPERLING; Marcos. Introdução a Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos –
Vol.1. Belo Horizonte, 2 ed. Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; UFMG, 1996.;

19. Avaliação da Aprendizagem:



A avaliação da disciplina acontecerá através de avaliações semestrais, compostas de provas
didáticas, seminários e atividades extras. Os alunos também serão avaliados pela participação
nas aulas  do  decorrer  da  disciplina  através  de  critérios  como assiduidade,  pontualidade,  e
participação  nas  discussões  em  sala  de  aula.  A  avaliação  da  aprendizagem  seguira  os
seguintes critérios: provas semestrais; Seminários e atividades extras e nota de participação em
sala de aula.

A nota final da disciplina seguirá uma média ponderada de todas as notas do semestre, sendo
os pesos distribuídos pelo professor da disciplina, seguindo os seguintes critérios:

MF  7,0  e freqüência   75%   Aprovado por média
4,0  MF < 7,0 e freqüência   75%   Prova Final  
Se MF < 4,0  Reprovado 
Se MS  5,0  Aprovado por média final.

O aluno terá direito a segunda chamada das avaliações semanais desde que a justifique a
falta à avaliação junto a coordenação do curso. 

20. Observações:

21. Aprovação do Colegiado da Coordenação do Curso:
Nº da ata da Reunião: _______/_______ Data de Aprovação: _____/_____/_____

                           ____________________________________________
Coordenador(a) de curso
(Assinatura e Carimbo)

22. Aprovação do Conselho de Centro/Faculdade/Instituto/Campus:
Nº da ata da Reunião: _______/_______ Data de Aprovação: _____/_____/_____

____________________________________________
Diretor(a)

(Assinatura e Carimbo)

23. Aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Ensino:
Nº da ata da Reunião: _______/_______ Data de Aprovação: _____/_____/_____

______________________________________________
Presidente(a) do Conselho
 (Assinatura e Carimbo)


