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PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE: Ciências da Saúde de Juiz de Fora 

CURSO: Farmácia Período: 2º 

DISCIPLINA: Análise Ambiental Ano:  

CARGA HORÁRIA: 40h PRÉ-REQUISITO:       - 

 

EMENTA 

Compreender a legislação ambiental, estudar os principais poluentes e resíduos químicos gerados 
pelas indústrias, sistema de saúde e população. Estudar as técnicas de avaliação e controle de 
poluentes. Processos de recuperação de efluentes. Planejamento estratégico de gerenciamento 
de resíduos. Educação Ambiental. 

 

OBJETIVOS 

- Estudar a legislação para o descarte e recuperação de produtos químicos dentro das normas da 
política de preservação ambiental.  
-Estudar a legislação para o planejamento estratégico e controle de efluentes químicos e 
orgânicos. 
-Adquirir competências para elaboração de medidas estratégicas para o controle e descarte de 
resíduos químicos.  
-Adquirir competências e habilidades para aprender sobre os processos químicos de recuperação 
de resíduos e poluentes.  
-Adquiri habilidades para realizar a caracterização de agentes químicos agressores ao meio 
ambiente.  
-Utilizar a consulta bibliográfica bem como o trabalho em equipe. Solucionar problemas práticos 
de ordem profissional. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Gestão do meio ambiente: 
1.2. Introdução ao estudo da análise ambiental; 
1.3. Definição de análise ambiental; 
1.4. Estudos de impacto ambiental; 
1.5. Legislação ambiental. 
2. Recursos hídricos: 
2.1. Gestão e qualidade das águas; 
2.2. Usos da água; 
2.3. Classificação dos corpos d’água; 
2.4. Parâmetros da qualidade de água; 
2.5. Poluição das águas superficiais e subterrâneas. 
3. Poluição dos solos: 
3.1. Gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos; 
3.2. Uso e ocupação do solo; 
3.3. Principais contaminantes do solo; 
3.4. Resíduos de serviço de saúde; 
3.5. Plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde; 
3.6. Disposição final dos resíduos no solo. 
4. Poluição atmosférica: 
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4.1. Qualidade do ar; 
4.2. Chuva ácida; 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas teóricas e prática, trabalhos de Pesquisa Bibliográfica, leitura e discussão de revistas 
científicas, jornais e outros textos, apresentação de Seminários, roteiros para estudo dirigido com 
roteiros preparados pelo professor. 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

1ª Avaliação – 30 pontos. 
2ª Avaliação – 30 pontos. 
3ª Avaliação – 40 pontos. 
Exame Especial  - 100 pts 
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