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 PLANO DE ENSINO – 2014/1  

Código Disciplina Horas/Aula 

GCN  POLUIÇÃO MARINHA  72 
 
 
OBJETIVOS 

 
Transmitir aos alunos noções básicas sobre os principais poluentes, fontes de poluição, 
e destino final dos poluentes. Interação com o clima e população humana.  

 
 

EMENTA Definições e conceitos básicos em poluição marinha, População vs. Recursos Naturais 
vs. Poluição, fontes de poluição para os ambientes costeiros e para o mar, poluentes 
consumidores de oxigênio dissolvido na água, poluentes persistentes, hidrocarbonetos 
de petróleo, metais traço, conceitos básicos de toxicologia aquática, programas de 
monitoramento da poluição em ambientes aquáticos, biomonitoramento, estudos de 
caso em poluição marinha. 

 
 

PROFESSOR 
RESPONSÁVEL 

 
 

Turma Curso Horário 

6ª. Fase OCEANOGRAFIA 208202/310102 
 

 
 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
1. DEFINIÇÃO DE POLUIÇÃO: questões envolvendo poluição, fontes naturais e antrópicas, 
controle da poluição, remediação e restauração de áreas contaminadas. 
 
2. MEDIDAS DE POLUIÇÃO: impacto individual, controle da poluição, respotas do 
ecossistema. 
 
3. DEMANDA DE OXIGÊNIO: demanda química e bioquímica, fator de diluição, estuários, 
eutrofização, consequências de descargas orgânicas, regulamentação. 
 
4. POLUIÇÃO POR PETRÓLEO: composição do petróleo e derivados, dinâmica e destino de 
derrames acidentais, limpeza e remoção, impactos ambientais pela contaminação por óleo, risco 
à saúde pública, plano de contingência. 
 
5. METAIS: poluentes conservativos, rotas de contaminação, metais pesados, compostos com 
estanho, acumulação e bioacumulação. 
 
6. COMPOSTOS HALOGENADOS: compostos com baixo peso molecular, pesticidas e PCCs, 
introdução no ambiente marinho, destino no oceano, efeitos biológicos e risco à saúde humana. 
 
7. RADIOATIVIDADE: natureza da radioatividade nos oceanos, introdução de radioatividade nos 
oceanos, impactos e consequências. 
 
8. OUTRAS FONTES DE CONTAMINATES: dejetos domésticos e industriais, recifes artificiais, 
plásticos, lixo atômico. 
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 METODOLOGIA  

O curso será apresentado ao aluno através de aulas teóricas expositivas. Além das aulas 
teóricas, o aluno será instigado a desenvolver questionamentos a respeito dos assuntos 
abordados em sala de aula através de discussões sobre artigos atuais. 

 TÉCNICAS UTILIZADAS  
 
Conteúdo teórico:  
Aulas expositivas abordando os 8 tópicos.   
 
Conteúdo para discussões: 
Leitura e discussão de artigos atuais sobre assuntos abordados em sala de aula.  
 
Material: 
Sistema moodle e livros. 
 

 AVALIAÇÃO  
 
- Os alunos serão avaliados através de 3 provas sobre o que foi apresentado em aula teórica.  
- Grupos de 2 alunos irão apresentar um seminário de 20 minutos sobre um artigo científico da 
área. No seminário os alunos serão avaliados nos seguintes pontos: tempo de apresentação, 
discussão, apresentação e conhecimento. 
 
Nota final: a nota final será calculada atribuindo-se peso 2 à média das provas, descartando a 
menor notas das provas, e peso 1 ao  trabalho. 
 
 Horário de atendimento: Terças-feiras 07h30 às 09h10. 
 
Data das Provas: 09/09/2014; 21/10/2014; 24/11/2014. 
 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


