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ESTRUTURA CURRICULAR 

 

A estrutura curricular do Programa de Pós-Graduação do Mestrado Acadêmico 

em Avaliação de Impactos Ambientais compreende 28 (vinte e oito) créditos, sendo: 

 

Atividade Descrição Créditos 

exigidos 

Carga 

horária 

Disciplinas obrigatórias Disciplinas obrigatórias do curso. 10 150 

Disciplinas eletivas Disciplinas eletivas do curso ou de outros PPG’s. 10 150 

Atividades de pesquisa Atividades de comprovem envolvimento com ensino e pesquisa 4 * - 

Orientação de mestrado Indicação de orientador e/ou coorientador. 4 * 60 

Total  28  

 

* Para as atividades de pesquisa é previsto um aproveitamento máximo de créditos 4 

créditos, cabendo ao colegiado à avaliação destas atividades. 

 

 

MATRIZ CURRICULAR  

 

Disciplinas Obrigatórias 

Disciplinas Carga Horária 

Metodologia da Pesquisa 60h (04 créditos) 

Avaliação de Impacto Ambiental 45h (03 créditos) 

Ciências Ambientais e Interdisciplinaridade 30h (02 créditos) 

Seminários Ambientais  (15h 1 crédito) 
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Disciplinas Eletivas 

Disciplinas Carga Horária 

Delineamento e análises de dados ambientais 30h (02 créditos) 

Biodiversidade I: Conceitos, Padrões e Processos 30h (02 créditos) 

Biodiversidade II: Conservação e Manejo 30h (02 créditos) 

Geologia Ambiental 30h (02 créditos) 

Gestão Ambiental 30h (02 créditos) 

Microbiologia Ambiental 30h (02 créditos) 

Toxicologia Ambiental 30h (02 créditos) 

Climatologia 30h (02 créditos) 

História Ambiental 30h (02 créditos) 

Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto 30h (02 créditos) 

Avaliação de indicadores socioeconômicos 30h (02 créditos) 

Nanotecnologia e meio ambiente 30h (02 créditos) 

Química Ambiental 30h (02 créditos) 

Tratamento de Águas e Efluentes 30h (02 créditos) 

Tratamento de Resíduos Sólidos 30h (02 créditos) 

Educação Ambiental 30h (02 créditos) 

Energia e Sustentabilidade 15h (01 crédito) 

Recuperação de Áreas Degradadas 15h (01 crédito) 

Meio Ambiente e Urbanização no Brasil 15h (01 crédito) 

Tópicos Especiais (15h 1 crédito) 15h (01 crédito) 
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EMENTAS 

 

Disciplinas Obrigatórias 

 

Avaliação de Impacto Ambiental  

Fundamentos, objetivos e conceitos. Instrumentos legais, princípios básicos e etapas do 

processo. Os meios físico, biótico e antrópico como focos dos impactos ambientais. 

Principais métodos de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). Abrangência e 

organização de indicadores sobre impactos ambientais decorrentes de empreendimentos. 

Análise crítica acerca dos aspectos sociais, econômicos e ambientais envolvidos nas 

diferentes etapas de projetos de empreendimentos. Estudos de caso aplicados em 

empreendimentos. Atividades de campo para fixação de procedimentos metodológicos 

na identificação e previsão de impactos. 

 

Metodologia da Pesquisa  

Estrutura da Pós-Graduação no Brasil e estrutura do Programa de Pós-Graduação em 

Avaliação de Impactos Ambientais (PPGAIA). Introdução ao Método Científico. 

Diretrizes para a elaboração de um protocolo de pesquisa. Elaboração do projeto de 

mestrado. 

 

Ciências Ambientais e Interdisciplinaridade  

Relações entre populações humanas e ambiente. Modelo produtivo e crise ambiental. 

Causas históricas da degradação ambiental. Construção do saber ambiental, pensamento 

complexo e interdisciplinaridade. Racionalidade ambiental. Sustentabilidade ambiental 

versus desenvolvimento sustentável. Evolução teórica e conceitual das Ciências 

Ambientais. Pesquisa interdisciplinar nas Ciências Ambientais. 

 

Seminários Ambientais  

Apresentação das linhas de pesquisa e projetos desenvolvidos pelos docentes, discentes e 

egressos do curso. 
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Disciplinas Eletivas 

 

Delineamento e análises de dados ambientais  

Tipos de dados e análise ambiental; estatística descritiva e distribuições; inferência 

estatística e teste de hipótese; testes t; modelos lineares - ANOVA e regressão; análise de 

resíduos; correlação e correlação parcial; análise de frequências; introdução a análise 

multivariada - agrupamentos e ordenação; Planejamento de experimentos. 

 

Biodiversidade I: Conceitos, Padrões e Processos  

Pesquisa zoológica, botânica e microbiológica relacionada ao diagnóstico, 

acompanhamento e solução de questões ambientais. Noções de Zoologia, Botânica, 

Microbiologia e Genética sob uma óptica ecológica. Populações, comunidades, 

ecossistemas e paisagem. Análises faunísticas e florísticas. Reconhecimento, importância 

e uso de organismos como subsídio ao monitoramento ambiental. 

 

Biodiversidade II: Conservação e Manejo  

Noções básicas sobre conservação e manejo da biodiversidade. Princípios da Biologia da 

Conservação e suas bases teóricas. Principais ameaças à biodiversidade. Espécies 

ameaçadas de extinção (listas, critérios e categorias IUCN). Espécies Exóticas Invasoras 

(EEI’s). Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Técnicas de manejo 

(espécies ameaçadas e exóticas invasoras). Ecologia da restauração. Desenvolvimento 

Sustentável.  

 

Geologia Ambiental  

O ambiente e as dinâmicas naturais que o modificam e afetam as atividades humanas. O 

espectro de interações entre o Homem e a Natureza, os benefícios e riscos decorrentes e 

as modificações do ambiente físico. Os aspectos geológicos no planejamento e gestão 

ambiental. 

 

Gestão Ambiental  

Principais conceitos, interações com os processos naturais e a intervenção humana. 

Dinâmica da geração e consumo (natural e antrópico) dos recursos naturais. Zoneamento 

Ecológico-Econômico. Políticas públicas e privadas de gestão ambiental. 

 

Microbiologia Ambiental  

Introdução à microbiologia. Morfologia, metabolismo, reprodução e crescimento 

microbiano. Diversidade dos microrganismos de importância ambiental. Funções dos 

microrganismos no ambiente. Relações ecológicas entre microrganismos e destes com 
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animais e plantas. Microbiologia da água e do solo. Ciclos biogeoquímicos. 

Biorremediação e biodegradação por microrganismos. Atividades práticas em laboratório 

de detecção da presença e atividade de microrganismos. 

 

Toxicologia Ambiental  

Estudo de conceitos em ecotoxicologia e genotoxicologia. Vias de exposição, processos 

de transporte e transformações das substâncias tóxicas no meio ambiente. A 

ecotoxicologia aquática e a genotoxicidade ambiental como ferramentas de avaliação de 

impacto ambiental. Metodologias e tipos de testes de ecotoxicidade e genotoxicidade. 

Critérios de seleção de organismo-teste (biomonitores) e usos e aplicações de 

bioindicadores. 

 

Climatologia 

Conceitos gerais de tempo e clima. Elementos climáticos: aspectos teóricos, natureza e 

variação dos principais elementos climáticos. Influências do clima na vegetação. Efeitos 

da atividade antrópica no clima e microclima: fragmentação e alteração de superfícies 

naturais, efeito de borda, clima urbano, ilhas de calor, projeções e consequências 

ambientais relacionadas às mudanças do clima. 

 

História Ambiental  

Introdução à teoria social sobre o meio ambiente: história das relações entre homem e 

natureza; história ambiental: aportes teóricos e conceituais; sociologia ambiental e 

interdisciplinaridade; conceitos de natureza e humanidades; história socioeconômica e 

dos arranjos para alocação de recursos; a percepção estética, cultural e imaginário sobre 

a natureza em perspectiva histórica. 

 

Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto  

Introdução ao Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto. Sistemas de Informação 

Geográfica. Processamento digital e classificação de imagens. Aplicações de 

Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto em estudos ambientais. Práticas em 

laboratório. 
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Avaliação de indicadores socioeconômicos  

Dados e indicadores econômicos, sociais e ambientais. Crescimento econômico, 

desenvolvimento e sustentabilidade. Valoração dos recursos ambientais. Técnicas de 

valoração empregadas na análise econômica do meio ambiente. 

 

Nanotecnologia e meio ambiente  

Introdução à Nanociência e Nanotecnologia. Síntese de nanomateriais: sol-gel, métodos 

coloidais, CVD, entre outros. Caracterização de nanomateriais: espectroscopia Raman, 

UV-Vis, TGA/DSC, DRX, XPS, MEV, MET, STM, AFM, entre outros. A 

nanotoxicologia e efeitos da dispersão de partículas nanométricas sobre o meio ambiente 

e a saúde humana. Aplicações de materiais nanométricos no tratamento de contaminações 

por compostos inorgânicos e orgânicos. Riscos ambientais e prevenção de poluição com 

nanoestruturas. 

 

Química Ambiental  

Propriedades e Qualidade das águas naturais. Conceitos básicos de química, grandezas 

químicas e medidas de concentração. Cinética química. Equilíbrio químico. Sistema 

ácido-base: monoprótico e poliprótico. Acidez e alcalinidade. Intensidade de 

tamponamento de pH. Precipitação, dissolução e solubilidade. Formação de complexos. 

Oxidação-redução e princípios de eletroquímica. Análise Instrumental. 

 

Tratamento de Águas e Efluentes  

Importância da qualidade dos recursos hídricos. Principais fontes de poluição das águas. 

Geração e caracterização de efluentes urbanos e industriais. Processos físicos 

(gradeamento, equalização, sedimentação, filtração, etc), químicos e fisicoquímicos 

(oxidação, precipitação química, coagulação-floculação, adsorção, desinfecção, 

denitrificação, etc.), e biológicos/bioquímicos (digestão aeróbica e anaeróbica, remoção 

de fósforo e enxofre, etc.) de tratamento de efluentes. Tratamento e disposição final de 

lodos. 

 

Tratamento de Resíduos Sólidos  

É disciplina de cunho prático com objetivo de trabalhar com os Índices Físico, necessários 

para o desenho de experimentos e projetos de tratamento de resíduos sólidos. A disciplina 

contempla os seguintes tópicos: Tipologias dos resíduos sólidos; Amostragem e 
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caracterização dos índices físicos dos resíduos sólidos. Operações unitárias empregadas 

no tratamento de resíduos. Balanço de massas aplicadas à avaliação de resíduos.  

 

Educação Ambiental  

Histórico e evolução dos conceitos de educação ambiental (EA). Eixos epistemológicos. 

Filosofia da EA e movimento ambientalista. Principais conferências internacionais. 

Objetivos, princípios e estratégias para a EA no ensino formal e não formal. Política 

nacional de EA. Subsídios metodológicos para a prática de EA. Relação da EA com o 

ensino e a pesquisa. Projetos de EA nos estudos de impacto ambiental. 

 

Energia e Sustentabilidade 

Desenvolvimento sustentável: definições e paradigmas. Os combustíveis, seus usos e 

sustentabilidades. Energias da natureza. A matriz energética. Energias Renováveis e 

novas fontes de energia: biocombustíveis; eólica; fotovoltaica; mecânica. Conservação 

de energia e a produção mais limpa.  

Recuperação de Áreas Degradadas  

Conhecimento das bases teóricas e legais da recuperação e restauração de áreas 

degradadas. Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). Estudos de casos de 

recuperação de áreas degradadas por atividades urbanas, extração mineral, obras civis e 

agricultura. Processos de recuperação através da recomposição topográfica e reposição 

do solo. Processos de restauração da vegetação. Noções de investigação e remediação de 

áreas contaminadas. 

 

Meio Ambiente e Urbanização no Brasil  

O lugar da natureza nas cidades modernas brasileiras: urbanização periférica, 

metropolização e meio ambiente; território, natureza e sociedade no Brasil em perspectiva 

socioambiental; relações entre o direito à cidade, ao meio ambiente e à terra; ecossistemas 

e cidades; globalização e do enviromental turn no Brasil: da tomada de consciência da 

crise ecológica-humana na década de 1970 aos debates atuais; circulação de ideias, 

movimentos sociais e agentes relacionados ao ambientalismo e a ecologia como objetos 

de estudo. 

 

Tópicos Especiais  

A disciplina oportuniza espaço para a discussão de temáticas atuais relacionadas às 

questões ambientais, especialmente aquelas nas quais os impactos ambientais são 
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abordados. A disciplina prevê a participação de docentes do curso, docentes em fase de 

inserção e ainda docentes visitantes.  

 

 


