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I - EMENTA 

Fundamentos envolvidos nos parâmetros de detecção e controle nos processos urbanos e industriais. 

Conhecimentos das técnicas de tratamento e prevenção das efluentes atmosféricas consideradas 

características básicas de cada atividade industrial. 

    

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

Pesquisar os principais casos de poluição 

atmosférica na história, considerando suas principais 

causas e consequências. 

Avaliar os parâmetros de qualidade do ar. 

Compreender a confluência dos fatores naturais e 

antrópicos relacionados à poluição atmosférica. 

Compreender a evolução da atmosfera terrestre e a 

importância de seu estudo.  

Analisar os processos naturais e antrópicos de 

deterioração da atmosfera. 

Compreender a atmosfera atual, sua estrutura e 

composição. 

Caracterizar os principais poluentes da atmosfera. 

Compreender os principais problemas oriundos da 

emissão de poluentes nas grandes metrópoles. 

Coletar informações relevantes sobre casos 

históricos de poluição atmosférica, 

reconhecendo, descrevendo as principais 

causas e consequências. 

Listar os principais poluentes relacionados as 

mudanças climáticas, à chuva ácida e à 

depleção da camada de ozônio. 

Distinguir os fatores antrópicos e naturais 

associados à poluição atmosférica, 

identificando a confluência desses fatores nos 

casos atuais de poluição do ar. 

Identificar processos naturais e antrópicos que 

afetam a atmosfera e suas consequências. 

Aplicar a legislação federal, estadual e 

municipal sobre poluição atmosférica. 
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Avaliar os efeitos dos poluentes atmosféricos em 

diferentes meios. 

Interpretar a legislação brasileira relacionada à 

poluição atmosférica. 

Avaliar dados qualitativos e quantitativos 

concernentes à qualidade do ar atmosférico. 

Avaliar ações de combate à poluição atmosférica 

Listar os princípios básicos das tecnologias de 

prevenção e de mitigação de poluição 

atmosférica. 

Aplicar os parâmetros e os padrões de 

qualidade dos indicadores de poluição por 

emissão gasosa. 

 

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 

O ar atmosférico e seus efluentes; poluição da atmosfera e principais fontes de poluição; efeitos globais 

da poluição; principais fontes de emissão, processos industriais; padrões de qualidade do ar; transporte 

e dispersão de poluentes; processos de inversão térmica; efeitos dos poluentes atmosféricos sobre a 

saúde humana, caracterização de poluentes atmosféricos; tipos de equipamentos de controle de 

poluição do ar; medida de controle de poluentes atmosféricos. 

    

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

Aula expositiva dialógica; pesquisas em livros e na internet; estudo dirigido; leitura de texto; situação-

problema; apresentação de vídeos, discussão em grupo. 

 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

Lousa, canetas, projetor, cópia de textos, notebook, caixa de som, livros. 

 

VI - AVALIAÇÃO 

Provas escritas, individuais e em grupo. Resolução de problemas. Relatórios. Exercícios e atividades 

semanais. Participação dos estudantes no decorrer do semestre (realização das tarefas, atenção às 

explicações, presença em sala de aula, interação com os colegas durante as atividades em grupo, 

atenção aos prazos determinados para a entrega dos trabalhos escolares.)  
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FUMEC / CEPROCAMP 

Centro de Educação Profissional de Campinas 

Prefeito Antônio da Costa Santos 

01 

Aula expositiva dialógica cujo principal objetivo é iniciar a construção do acordo pedagógico. 

Aos estudantes é explicitado o papel do acordo, seus pressupostos e as questões que podem ou 

não ser negociadas. Ademais, comenta-se com eles as ideias de projetos e atividades a serem 

desenvolvidas, assim como os assuntos a serem estudados. Posteriormente, levanta-se os seus 

conhecimentos prévios sobre a poluição atmosférica, suas causas e consequências 

02 Poluição atmosférica: causas e consequência de casos históricos. 

03 
Poluição atmosférica: questões atuais. Poluição na região metropolitana de Campinas. 

Introdução: principais poluentes nas grandes cidades e suas principais fontes 

04 

Introdução à composição e estrutura da Atmosfera terrestre: conceitos físicos importantes. 

Leitura de texto que aborda conceitos fundamentais na compreensão da atmosfera terrestre 

(fotoquímica, energia, radiação, radicais livres). Depois, os estudantes responderão questões 

sobre o texto. Posteriormente, haverá uma aula expositiva, abordando os principais conceitos 

trabalhados. 

05 Evolução da atmosfera terrestre. Composição da atmosfera primitiva 

06 
Atmosfera: composição e estrutura – Composição atmosférica atual e a importância da 

atmosfera 

07 

Atmosfera: composição e estrutura – Características físicas da atmosfera. Entrega-se aos 

estudantes perguntas orientadoras sobre texto abordando a estrutura da atmosfera presente no 

livro Meio Ambiente e Sustentabilidade. Os estudantes respondem a questão e depois 

compartilham com os colegas, em grupos, suas respostas. Depois, discute-se com todo o 

grupo, os principais conceitos. 

08 Revisão e prova escrita 

09 Atmosfera: composição e estrutura – Estratificação da atmosfera 

10 Atmosfera: Inversão térmica e contaminação do ar 

11 Atmosfera: reações químicas na atmosfera 

12 

Poluição atmosférica: introdução – definição e classificação dos poluentes. O ar atmosférico e 

seus efluentes. Poluição atmosférica: introdução – definição e classificação dos poluentes 

(continuação: detalhar poluentes atmosféricos: monóxido de carbono, dióxido de enxofre, 

compostos orgânicos voláteis, óxidos de nitrogênio e ozônio) 

13 Revisão e prova escrita 

14 Transporte e dispersão de poluentes. Caracterização de poluentes atmosféricos. 

15 Poluição atmosférica: chuva ácida 

16 Projeto de poluição atmosférica 

17 A química da camada de ozônio 

18 O efeito estufa e os gases estufa 

19 
Padrões de qualidade de ar. Tipos de equipamento de controle de poluição de ar. Medida de 

controle de poluentes atmosféricos 

20 Teste final 
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