
MPA_023 Poluição das Águas 

1. Introdução: conceitos básicos de poluição e de toxicologia, principais agentes poluidores.
2. Fontes da poluição: naturais, domésticas e industriais.
3. Poluição por compostos orgânicos biodegradáveis: processos de oxidação, eutrofização, 

efeitos nos ecossistemas, técnicas de análise da poluição orgânica, legislação, estudo de 
casos.

4. Poluição por organismos patogênicos: principais agentes, contaminação versus infecção, 
organismos e compostos indicadores, legislação.

5. Poluição por tensioativos: classificação e composição química dos detergentes, efeitos 
ambientais e técnicas de análise.

6. Poluição por rejeitos sólidos: classificação, formas de descarte, impactos ambientais, 
técnicas de tratamento, legislação.

7. Poluição por compostos orgânicos refratários: usos e classificação, fontes de poluição e 
técnicas de controle, efeitos nos ecossistemas, legislação, estudo de casos.

8. Poluição térmica: fontes, efeitos ambientais, estudo de casos.
9. Poluição por metais pesados: fontes, efeitos nos ecossistemas marinhos, legislação, 

estudo de casos.
10. Poluição radioativa: princípios da radioatividade, fontes naturais e antrópicas, efeitos nos 

ecossistemas, medidas preventivas e de controle, legislação, estudo de casos.
11. Poluição por petróleo e derivados: origem e composição química, fontes de poluição, 

comportamento do petróleo e derivados na água, efeitos nos ecossistemas, métodos de 
prevenção e controle, legislação, estudo de casos.
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