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DISCIPLINA 

Código: ENS 5173 
Nome: Controle da Poluição Atmosférica I  
Equivalência: ENS1132; ENS5133 

Carga Horária: 72horas/aula 

EMENTA:   Classificação dos poluentes. Fontes e efeitos da poluição atmosférica. Padrões de 
qualidade do ar. Ventilação industrial. Métodos de controle da poluição atmosférica; 
equipamentos de controle. Meteorologia e poluição atmosférica. Estabilidade do ar. Transporte e 
dispersão de poluentes atmosféricos 
 
 
Conteúdo Programático: 
 

1 - Introdução: apresentação do curso; conceitos básicos; composição e 
estrutura da atmosfera; classificação dos poluentes. Poluentes primários 
e secundários. Reações fotoquímicas : formação do ozônio em baixos 
níveis. Unidades de medida para os poluentes atmosféricos. 

2 - Fontes poluidoras: principais fontes - específicas e múltiplas. 

3 - Efeitos causados pela poluição atmosférica: perspectiva histórica - 
principais episódios; efeitos sobre a saúde; efeitos sobre as propriedades 
químicas e físicas da atmosfera (camada de ozônio, efeito estufa, chuvas 
acidas, etc); efeitos sobre a  vegetação; efeitos sobre os materiais; 
repercussões econômicas da poluição do ar; padrões de qualidade do ar. 

4 - Ventilação Industrial: Introdução; objetivos; conceitos básicos aplicados à 
ventilação; ventilação geral diluidora; ventilação local exaustora; 
dimensionamento de sistemas de ventilação. 

5 – Metodologia de controle da poluição atmosférica: Introdução. Métodos 
de controle : medidas indiretas – medidas diretas. Classificação dos 
equipamentos de controle. Conceitos básicos aplicados aos equipamentos 
de controle. Equipamentos para coleta de material particulado e para a 
remoção de gases e vapores - tipos, usos, vantagens, desvantagens, 
dimensionamento e manutenção. Fatores a serem verificados na seleção 
de equipamentos de controle da poluição atmosférica. 



6 - Meteorologia e dispersão atmosférica: Conceitos básicos de 
meteorologia. Estabilidade e instabilidade da atmosfera. Inversão térmica. 
Transporte e dispersão de poluentes atmosféricos : Introdução. Principais 
tipos de plumas. Cálculo da altura efetiva da chaminé. Modelos de 
dispersão horizontal. Exercícios. 

7 - Conclusão da disciplina: apresentação dos TCD e avaliação. 
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