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PLANO DE ENSINO 
 

DADOS DA DISCIPLINA 
Nome da Disciplina: TECNOLOGIA E CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS E DA POLUIÇÃO SONORA 
Curso: Técnico Integrado em Controle Ambiental 
Carga Horária Anual: 80  
Docente Responsável: Alexandre Ribeiro Andrade 
 

EMENTA 
Conceito de poluição. A revolução industrial e o desenvolvimento das cidades. Os principais poluentes atmosféricos.               
Efeitos da poluição atmosférica sobre a saúde da população. Legislação ambiental sobre a poluição atmosférica.               
Fisiologia da audição humana. Conceito de ruído. As fontes de poluição sonora. Os efeitos da poluição sonora sobre a                   
saúde da população. Aspectos legais da poluição sonora. 
 
 

OBJETIVOS 
Geral 

 
- Aplicar e operar as tecnologias de controle das emissões atmosféricas e da poluição sonora no exercício profissional,                  
dentro de uma abordagem que contemple teoria e prática. 
 

Específicos 
 
- Conhecer os principais tipos de poluentes atmosféricos e as suas relações com a saúde humana; 
- Utilizar adequadamente as tecnologias de controle das emissões atmosféricas nas diversas fontes geradoras; 
- Entender adequadamente a legislação sobre as emissões atmosféricas e poluição sonora; 
- Caracterizar os principais tipos de ruídos produzidos pela população urbana e os seus reflexos sobre a saúde da                   
população. 
- Capacitar o aluno para a prática profissional do desenvolvimento sustentável. 
 

Conteúdo Programático 
1. Conceitos: Poluição; Fontes poluidoras; Principais fatores que contribuem para o surgimento e aumento da              

poluição; Tipos de poluição. 
2. Poluição Atmosfera: Conceito 

- Composição da biosfera; Distribuição dos gases na atmosfera da Terra; 
3. Características da poluição atmosférica 

- Origem 
- Principais poluentes atmosféricos 
- Tipos de fontes de emissão de poluentes atmosféricos 

4. Poluição Atmosférica versus Equilíbrio Ambiental: A poluição do ar e o meio ambiente 
- Chuva ácida 
- Aumento do efeito estufa 
- destruição da camada de ozônio 

5. Danos à saúde 
- Características e efeitos dos principais poluentes atmosféricos 

6. Padrões de qualidade do ar: Legislação sobre qualidade do ar 
- Resolução CONAMA nº 005/89 
- Resolução CONAMA nº 003/90 
- Resolução CONAMA nº 18/86 
- Resolução CONAMA nº 008/90 

7. Poluição Atmosférica: Os transportes e o 
meio ambiente 

- Tipos de Combustíveis versus poluição atmosférica 
8. Equipamentos e tecnologias para controle e monitoramento da poluição do ar 

    - Oxidação Térmica; 
    - Lavadores; 
    - Biofiltro;  
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    - Torres de absorção; 
    - Ciclone; 
    - Filtros;  
    - Precipitador eletrostático. 

9. Poluição Sonora: Conceito 
10.  A Problemática da Poluição Sonora: As fontes de poluição sonora 
11. Fundamentos Básicos do Som 

- Definição de som; Nível de pressão sonora; Formas de Propagação do som; Frequência do som 
12.  Conceito de ruídos:  

- Nível de intensidade sonora e nível de potência sonora 
- Nível de audibilidade 

13. Parâmetros Utilizados nas Avaliações de Ruído 
14.  Classificação do Ruído 

- Ruído contínuo e intermitente 
- Ruído de impacto ou impulsivo 

15. Instrumentos de Medição: Componentes básicos; Instrumentos utilizados nas avaliações de ruído. 
16. Efeitos da poluição sonora sobre o meio ambiente e a saúde 

- Efeitos do Ruído no Organismo 
- Fisiologia da audição humana 
- Efeitos auditivos do ruído: Trauma acústico; Perda auditiva temporária; Perda auditiva permanente 

17. - Efeitos extra-auditivos do ruído 
18. Medidas de Controle 

- Controle na fonte ou trajetória; Controle no homem 
19. Legislação sobre a poluição sonora 

- Resoluções do CONAMA 
- ABNT NBR 10151 e ABNT-NBR nº 10.152 
- Legislação Estadual e Municipal. 
 

Metodologia de Ensino 
 

As estratégias de ensino incluem aulas teóricas expositivas dialogadas, com o auxílio de quadro branco, projeções de                 
slides e uso de textos de apoio para leitura individual e coletiva. Além de trabalhos em grupo, organização e                   
apresentação de seminários e estudos de caso. Também serão realizadas aulas práticas de laboratório e de campo. 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  
 
A avaliação será feita de forma continuada durante todo o processo de desenvolvimento das atividades. A verificação da                  
aprendizagem será feita através da arguição e discussão do tema em sala de aula, bem como apresentação de                  
seminários, leitura e discussão de textos sobre temas afins. Também serão aplicados testes escritos e solicitados                
relatórios e laudos referentes às atividades de campo. 
 
 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Caso a caso. 

 
 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

adro branco, pincel, Datashow, vídeos, textos, artigos, aparelhos de decibelímetro, etc. 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
REFERÊNCIA/BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
BISTAFA, Sulvyo R. Acústica aplicada ao controle de ruído. São Paulo: EDGARD BLUCHER, 2005. 
 
BRANCO, Samuel Murgel; MURGEL, Eduardo. Poluição do ar. São Paulo:Moderna, 2003. 
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FELLENBERG. Gunter Introdução aos problemas da poluição ambiental. São Paulo: EPU, 2002. 
 
MELLANBY, Kenneth. Biologia da poluição. São Paulo: EPU, 1982. 
 
SALIBA, Tuff Messias. Manual Prático de Avaliação e Controle do Ruído: PPRA / Tuff Messias Saiba. – 4.ed. – São                    
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REFERÊNCIA / BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
BURNIE, David. Fique por dentro da ecologia. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2001. 
 
OTTAWAY, James H. Bioquímica da poluição. São Paulo: EPU, 1982. 
 
SEWELL, Granville H. Administração e controle da qualidade ambiental. São Paulo: EPU.  
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