
                      
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA 

COORDENADORIA DE EXTENSÃO 
 

Especialização em 

“Engenharia Ambiental” 
 

 INFORMAÇÕES 
Inscrições: www.extecamp.unicamp.br 
Local: Faculdade de Engenharia Química 
Pré-requisito: Nível Superior 
Carga horária: 360 (Presencial) 
Critério de Admissão: Ordem de inscrição 
 
Valor: R$ 11.400,00 
Condições de Pagamento: 
· 01 parcela à vista de R$ 11.400,00 ou, 
· 16 parcelas de R$ 712,50 (ficha de compensação bancária). 
 
Professor Responsável: Prof. Dr. Edson Tomaz 
 
Contatos: 
Fone: 3521-4133 
Fone/Fax: 3521-4132 
E-mail: extensao@feq.unicamp.br 
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 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

FEQ-0151 – “Introdução à engenharia ambiental” 
 
Carga horária: 30 
Objetivo: Esta disciplina tem por objetivo principal dar uma visão 
integrada da engenharia ambiental. Mostra os elementos que compõem o 
ambiente, as suas inter-relações, e o transporte de matéria e energia que 
ocorre entre os diversos compartimentos. Aponta também a interferência 
do homem e o que se pode fazer para adequar as condições ambientais 
para termos, no futuro, um ambiente mais preservado e os recursos 
melhores distribuídos. 

 Aspectos gerais. 

 Litosfera, Atmosfera, Hidrosfera, Biosfera. 

 Ciclos naturais. 

 Recursos Naturais e Energia. 

 Poluição do ar, do solo e das águas e seus tratamentos. 

 Gerenciamento ambiental. 
 
FEQ-0153 – “Química ambiental e fenômenos de transporte” 
 
Carga horária: 30 
Objetivo: O objetivo desta disciplina é revisar os conceitos básicos de 
química e introduzir o estudante nos fundamentos de química ambiental. 
 

 Introdução à química 

 Matéria e suas propriedades 

 Átomos e elementos 

 Ligações, moléculas e compostos químicos. 

 Reações e equações químicas 

 Estequiometria e balanço de massa 

 Ácidos, bases e sais. 

 Soluções 

 Química orgânica 

 Bioquímica 

 Físico-química 

 Química ambiental da água 

 Química atmosférica 

 Hidrogeoquímica ambiental 

 Conceitos básicos de fenômenos de transporte 



FEQ-0157 – “Poluição do ar” 
 
Carga horária: 30 
Objetivo: Esta disciplina permite ao aluno ter uma visão objetiva e ampla 
dos problemas de poluição do ar abordando as emissões e o 
comportamento dos poluentes na atmosfera, assim como as atuais 
tecnologias de controle. 
 

 A atmosfera: evolução, camadas que a constituem, composição, 
ciclos globais, radiação e transferência de calor. 

 A história da poluição do ar: antes e depois da revolução industrial, 
as décadas de 80 e 90, o futuro. 

 Poluição biogênica e antropogênica: a atmosfera, ar não poluído, 
poluição, conceitos. 

 Escala dos problemas de poluição: local, urbano, regional, 
continental e global. 

 Qualidade do ar: períodos médios, ciclos, poluentes primários e 
secundários, sistemas de medida, níveis de qualidade do ar. 

 Fontes de poluição do ar: combustão, fontes estacionárias, fontes 
móveis, inventário de emissões. 

 Efeitos da poluição do ar sobre a saúde humana, vegetação e 
animais, materiais e estruturas, atmosfera, solo e corpos d´água, e 
efeitos de longo prazo sobre o planeta. 

 Medidas e monitoramento da poluição do ar (química atmosférica, 
amostragem de ar ambiente, análise e medidas de poluentes do ar, 
monitoramento de poluentes do ar). 

 Meteorologia da poluição do ar (física da atmosfera, conceitos 
básicos de meteorologia da poluição atmosférica, transporte de 
dispersão de poluentes na atmosfera, predição e modelagem da 
qualidade do ar). 

 Controle regulatório da poluição do ar (padrões de qualidade do ar, 
qualidade do ar em ambiente interior, legislação brasileira, padrões 
de emissões, elementos de controle regulatório). 

 Engenharia de controle de poluição do ar (conceitos da engenharia 
de controle da poluição do ar, sistemas e dispositivos de controle, 
controle de fontes estacionárias, controle de fontes móveis, 
amostragem e monitoramento de fontes). 

 
 
 



FEQ-0135 – “Poluição do solo e das águas subterrâneas” 
 
Carga horária: 30 
Objetivo: Esta disciplina tem por objetivo formar o aluno neste importante 
tema da engenharia ambiental, abordando conceitos de hidrogeologia, 
transportes de poluentes, fontes de contaminação e tecnologias de 
remediação.  

 Introdução à hidrogeologia. 

 O meio físico: características do solo e das águas subterrâneas 

 Hidrogeologia: aquíferos confinados e não confinado, o ciclo 
hidrológico. 

 Poluentes do solo: fontes e efeitos. 

 Poluição do solo: transportes de poluentes pelo solo e águas 
subterrâneas, rotas de contaminação. 

 Diagnóstico de áreas contaminadas: métodos de investigação, 
métodos geofísicos, amostragem de solo e águas subterrâneas, 
valores de referência. 

 Métodos de amostragens e análises químicas e físicas. 

 Dispersão de poluentes em águas subterrâneas: conceitos, modelos 
matemáticos e exemplos de resultados obtidos. 

 Análise de risco: rotas de exposição ao receptor, conceitos e 
modelos matemáticos (C-soil, RBCA). 

 Remediação do solo e das águas subterrâneas: tecnologias 
convencionais e inovadoras, escolha da tecnologia e implicações, 
eficiência, metas de remediação. 

 
FEQ-0156 – “Poluição das águas” 
 
Carga horária: 30 
Objetivos: Formar o estudante no tema poluição das águas abordando 
três fundamentais: a qualidade do corpo receptor, as tecnologias de 
tratamento de efluentes e as técnicas de conservação do recurso natural 
água. 
 

 Características dos corpos receptores: águas superficiais, 
subterrâneas, lagos, estuários, classificação segundo o seu uso, 
legislação, etc. 

 Poluentes: fontes e efeitos. 



 Poluição das águas: toxicidade aquática, autodepuração, déficit de 
oxigênio, comportamento de poluentes recalcitrantes, eutrofização, 
corantes, metais, poluentes biodegradáveis, etc. 

 Métodos de análises químicas e técnicas de coleta de amostras 

 Dispersão de poluentes na água: conceitos e modelos matemáticos 
de dispersão. 

 Tratamentos de efluentes líquidos: tratamentos primários, 
secundários e terciários, tecnologias disponíveis, eficiências, 
vantagens e desvantagens.  

 Uso, reuso e conservação da água: conceitos, tecnologias e 
vantagens. 

 
 
FEQ-0158 – “Resíduos” 
 
Carga horária: 30 
Objetivos: Esta disciplina tem por objetivo formar o estudante nos 
aspectos associados ao gerenciamento de resíduos sólidos, iniciando pela 
classificação, as alternativas de tratamento e disposição final, e 
terminando com o gerenciamento de resíduos, abordando, entre outras 
coisas, a minimização da geração.  
 

 Conceitos de gerenciamento de resíduos 

 Classificação dos resíduos de acordo a norma NBR 10004 

 Tecnologias de tratamento: físicos, químicos, biológicos e mistos. 
Incineração, coprocessamento em fornos de cimento, estabilização, 
solidificação, vitrificação, landfarming, biopilha, compostagem, etc. 

 Disposição final: aterros sanitários, aterros industriais, técnicas de 
construção e de monitoramento de sistemas de disposição final. 

 Gerenciamento de resíduos sólidos: inventário de resíduos, 
armazenamento, manuseio, controle de movimentação, 
segregação, transporte, compatibilidade de resíduos. 

 Minimização de resíduos 
 
 
 
 
 
 
FEQ-0155 – “Risco e Ações de prevenção da poluição” 



 
Carga horária: 30 
Objetivos: O estudante terá oportunidade de conhecer os conceitos de 
risco, as técnicas de análises de risco enriquecido com exemplos que 
ajudarão na compreensão da matéria. A disciplina é complementada com 
conceitos de prevenção à poluição e produção mais limpa, incluindo 
exemplos ilustrativos.  
 

 Definição de risco 

 Conceitos e aplicações 

 Métodos de análise de risco : APR, “What if”, Hazop, Árvore de 
falhas 

 Técnicas de minimização do risco 

 Exemplos de aplicações de análise de risco 

 Conceitos de P2 de P+L 

 Benefícios 

 Obstáculos 

 Técnicas 

 Estudos de caso 
 
FEQ-0152 – “Gerenciamento ambiental” 
 
Carga horária: 30 
Objetivo: Esta disciplina discute as relações institucionais com autoridades 
ambientais, as políticas internas de gestão e gerenciamento ambiental e a 
norma ISO14000. 
 

 Negociação ambiental, políticas de gestão ambiental e técnicas de 
gerenciamento ambiental. 

 Aplicação dos conceitos de gestão de projetos ao sistema de 
gerenciamento ambiental.  

 Aspectos de Otimização ou Investimento ambiental como projetos. 

 Implantação de Sistemas de gerenciamento ambiental (ISO 14000) 
como projeto. 

 O gerenciamento ambiental na ótica do gerenciamento de projetos. 
 

 Gerenciamento do escopo de um projeto ambiental 

 Gerenciamento do tempo. 

 Gerenciamento dos custos. 

 Gerenciamento dos recursos humanos.  



 Gerenciamento da qualidade. 

 Gerenciamento da comunicação. 

 Gerenciamento dos riscos. 

 Gerenciamento da integração. 
 

 Conjuntos de conhecimentos para gerenciamento de projetos 
ambientais. 

 ISO 14.000 

 Atuação Responsável 

 Selo Verde 

 Responsabilidade Social 
 

FEQ-0134 – “Legislação ambiental e competência dos órgãos públicos” 
 
Carga horária: 30 
Objetivo: Esta disciplina pretende apresentar e discutir a estrutura legal e 
organizacional do estado no que tange aos aspectos ambientais, bem 
como as competências das autoridades ambientais. 
 

 Estrutura organizacional em âmbito de 
 Governo Federal 
 Governo Estadual 
 Governo Municipal 

 Leis, decretos e normas pertinentes. 

 Competências, fiscalização, CONSEMA, SISNAMA 

 Gestão por Bacias Hidrográficas, CRH, CBHs, Fehidro 

 Unidades de conservação, APA, APP 

 DAEE, DPRN/DEPRN 

 Terceiro setor (ONGs e cooperativas) 

 Licenciamento ambiental 

 Ações de fiscalização 
 
  



FEQ-0154 – “Ferramentas para análise ambientais” 
 
Carga horária: 30 
Objetivos: Esta disciplina pretende apresentar aos estudantes as 
ferramentas matemáticas úteis, principalmente softwares disponíveis, 
empregadas nos estudos ambientais como análise de risco, inventário de 
fontes e estudos de dispersão de poluentes. 
 

 Estatística: métodos matemáticos e métodos computacionais 

 Simulação:  

 Ar: Water9, ISC/screen, Tanks, Speciate 

 Solo: Modflow, C-Soil, RBCA 

 Águas: wpdm/UNICAMP, COPPE 
 
FEQ-0136 – “Tópicos Especiais” 
 
Carga horária: 30 
Objetivos: Esta disciplina pretende abordar temas diversos que não foram 
abordados nas disciplinas específicas, mas que são de grande importância 
para a formação do especialista. 
 
 
FEQ-0137 – “Monografia” 
 
Carga horária: 30 
Objetivo: Consolidar os conhecimentos adquiridos no curso e desenvolver 
a habilidade de pesquisa, análise e argumentação na solução de 
problemas ambientais. 
 

 Nesta disciplina, os alunos farão as apresentações das suas 
monografias, previamente entregues em papel para o docente e por 
meio eletrônico aos demais estudantes, usando a estrutura do 
ensino aberto (Teleduc). 

 Os temas das monografias serão distribuídos seis meses antes do 
oferecimento da disciplina. 

 As monografias serão apresentadas para os docentes e para os seus 
pares matriculados na disciplina. 

 Nas horas-aulas eventualmente disponíveis serão apresentadas 
palestras, estudos de casos e temas complementares aplicando os 
conhecimentos adquiridos durante o curso. 


