
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC 
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – 

CEAVI 
 

 

PLANO DE ENSINO 

 

DEPARTAMENTO: ENGENHARIA SANITÁRIA 

 

DISCIPLINA:                   Controle de poluição de ar e água                                                        SIGLA: CPA 

 

PROFESSOR:  PRISCILA NATASHA KINAS                                                                               E-MAIL: 
prikinas@gmail.com 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL:           54     TEORIA:       39       PRÁTICA: 15 

 

CURSO(S): ENGENHARIA SANITÁRIA 

 

SEMESTRE/ANO:  2/2013                                    PRÉ-REQUISITOS:  

 
EMENTA: 
 

Caracterização da qualidade de água: uso de formas de poluição (domestica, industrial e agropastoril). 
Princípios básicos e modelos matemáticos de  simulação de qualidade de águas; estudo e dispersão de 
poluentes , autodepuração, eutrofização. Legislação de controle de poluição das aguas: históricos e 
resoluções. Planejamento e controle: critérios de qualidade, padrões ambientais e de potabilidade, índice de 
qualidade das aguas poluídas, reuso. A atmosfera, ar e poluição: natural e artificial, origem de poluentes 
atmosféricos , fontes de poluentes; a combustão; a indústria. Evolução físico, fotoquímica, acidez do ar. 
Efeito de poluentes atmosféricos; efeitos climáticos. Camada de ozônio. Padrões de qualidade do ar. Efeito 
dos poluentes atmosféricos sobre a saúde: animais, vegetais e materiais. Estratégias de controle e medidas 
de monitoramento da qualidade do ar. 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

Possibilitar ao aluno uma análise crítica sobre os diversos tipos e fontes de poluição ambiental, 
seus efeitos no meio ambiente, bem como suas técnicas de controle e os aspectos legais 
vigentes.  
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 
 

• Conhecer e identificar os principais tipos, fontes e efeitos da poluição ambiental;  
• Compreender os aspectos legais e institucionais referentes à poluição ambiental;  
• Conhecer as principais técnicas de controle da poluição ambiental da água, do ar ; 
 Analisar criticamente as técnicas de controle ambiental, bem como os aspectos legais referentes 
à poluição, quanto à sua eficácia e eficiência sob a ótica da questão ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 

PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDOS DAS AULAS (PREVISÃO) 



Dia/Mês ou 
Semana ou 
Período 

CONTEÚDO DAS AULAS 
Número 
de 
Aulas 

16/08 Aspectos conceituais da poluição ambiental  
Conceitos de poluição, poluição química e contaminação.  
Conceitos e importância do controle da poluição ambiental 
Aula pratica 1 – ensaio de toxicidade 

3 

23/08 Poluição da água  
Usos da água, tipos de poluição e seus efeitos.  
Parâmetros de qualidade da água e aspectos legais.  
Fontes da poluição.  
Introdução a técnicas de controle da poluição da água.  
Aula pratica 2 – microscopia de lodos ativados 

3 

30/08 Poluição do ar  
Tipos de poluição e seus efeitos.  
Parâmetros de qualidade do ar. 

3 

06/09 Fontes de poluição. 
Introdução a técnicas de controle da poluição do ar.  
Aspectos legais e institucionais 

3 

13/09 Métodos de controle: Multiciclone, filtro de mangas, lavador de gases 3 
20/09 Interpretação e avaliação dos parâmetros qualitativos e quantitativos da 

qualidade ambiental do ar. 
 

3 

27/09 Aplicar as técnicas de prevenção e correção da poluição atmosférica 3 
04/10 Realizar o controle operacional de tratamento da poluição e emissões 

atmosféricas 
3 

08/10 Prova 1 3 
11/10 Seminário 1 3 
15/10 Aula Prática 3 - mostradores passivos  3 

25/10 Poluição sonora  
Tipos de poluição e seus efeitos.  
Fontes de poluição.  
 

3 

01/11/2013 Técnicas de controle da poluição sonora.  
Aspectos legais e institucionais 
 

3 

08/11/2013 Prova 2 3 
15/11/2013 Poluição radioativa  

Tipos de poluição e seus efeitos.  
Fontes de poluição.  
Técnicas de controle da poluição radioativa.  
Aspectos legais e institucionais.  
 

3 

22/11/2013 Aula Pratica 4 -  Escala Ringelmann 3 
29/11/2013 Seminário 2  3 
01/12/2013 Visita técnica 3 

 
 
 

METODOLOGIA PROPOSTA: 

Aulas expositivas, dialogadas, com a utilização de recursos audiovisuais; aulas práticas no 
Laboratório de Microbiologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

AVALIAÇÃO: 
 
Os estudantes serão avaliados por meio de duas provas teóricas e dois Seminários : 
 
- As provas teóricas serão realizadas através de questões elaboradas sobre os conteúdos teóricos, 
para verificar o aprendizado dos conteúdos conceituais; 
- Os Seminários serão apresentados pelos alunos por conteúdos pré-definidos com assuntos 
relacionados a disciplinas.  
- A nota atribuída ao final do semestre (nota final – NF) será calculada pela seguinte fórmula: 
 
NF = (PT1(7) +SM1 (3) + PT2(7) + SM2(3) )/2, sendo a nota mínima para aprovação na disciplina 
igual a 7,0. 
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