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EMENTA: 

Matéria. Dispersões. Soluções. Concentração. Mistura de soluções. Equilíbrio químico. 

Princípios da química ambiental. Propriedades básicas de compostos químicos no 

ambiente, Moléculas e ligações: sua influência sobre as propriedades físico-químicas no 

ambiente, Propriedades físico-químicas dos compostos: ponto de ebulição; ponto de 

fusão; solubilidade; densidade; tensão superficial reações nos sistemas naturais; 

acidificação, alcalinização hidrólise, hidratação, oxidação, dissolução, troca iônica, 

difusão e infiltração. A importância da química do carbono e sua aplicação no 

ambiente; efeito estufa; solo como absorvedor de CO2; seqüestro de carbono; matéria 

orgânica do solo: classificação de substâncias húmicas, extração, interações de metais 

com a matéria orgânica, interações entre matéria orgânica e pesticidas; elemento 

carbono na natureza. Poluentes da natureza e toxicologia ambiental. O Produto iônico 

da água. Caracterização do ambiente aquático: parâmetros físicos de qualidade da água; 

parâmetros químicos de qualidade da água.  

 

 

OBJETIVOS: 

Compreender os diversos processos geoquímicos atuantes na superfície e no interior do 

planeta, no que diz respeito aos mecanismos naturais de geração de rochas e sedimentos 

nos diversos ambientes geotectônicos, incluindo suas relações com formas de relevo e 

atividades biológicas.  

 

 

METODOLOGIA 

Aulas expositivas com o uso de quadro negro, data-show e discursiva com a resolução 

de exercícios que ilustram a aplicação dos conceitos aprendidos. Será disponibilizado 

aos alunos listas de exercícios com atividades relacionadas ao conteúdo no decorrer do 

semestre para auxiliar o aprendizado dos mesmos. Uma aula antes da realização da 



 
prova será destinada para correção da lista de exercícios disponibilizada aos alunos. 

 

AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será realizada com o uso de três provas teóricas, sendo cada prova avaliada 

com nota de 0 a 100. A nota final será a média aritmética das três provas. O aluno que 

não obtiver a nota mínima para ser aprovado (60) tem o direito de fazer prova repositiva 

da prova que obteve menor nota. 

No primeiro dia de aula é disponibilizado aos alunos o calendário com a data da 

realização das três provas e da prova repositiva; além das Referências Bibliográficas 

necessárias para o aprendizado da disciplina. 
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