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e-Tec Brasil

Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na 

modalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o 

Ministério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância 

(SEED) e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e 

escolas técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de 

ensino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a 

concluir o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas 

de ensino e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo 

integrantes das redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz 

de promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com 

autonomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, 

familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br





Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 

e-Tec Brasil
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Assista ao filme: Revolução 
Industrial. Procure observar 
oscomportamentos dos homens 
primitivose escreva os sentimen-
tos ou emoções que analisou na 

fita.http://videolog.uol.com.br/
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•	 	
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FONTES DE EMISSÃO ATMOSFERA RECEPTORES

Diluição e/ou

Poluentes Reações Químicas

Figura 2.2 Etapas do Processo de Poluição
Fonte: CETESB (2001, p. 21)

Poluição Atmosférica

•	 	



e-Tec Brasil17Aula 2 - Conceitos da poluição do ar

Assista ao interessante vídeo CIDA-
DES: da aldeia à megalópole, da 
Coleção Discovery Chanel; São Paulo: 
Abril, 1994. 50 minutos.Por que será 
que a humanidade sempre escolhe mo-
rar no centro urbano e não no sossego 
do campo? As mudanças em direção às 
cidades começaram há mais de 5.000 
anos, quando surgiram as primeiras 
delas, na Mesopotâmia. E nunca mais 
parou.
O início do século XXI marca o mo-
mento em que, no mundo inteiro,passa 
a existir mais nas cidades do que no 
campo. Conheça neste vídeo a história, 
as vantagens e os problemas da ur-
banização. Faça uma lista das cidades 
brasileiras que você acredita serem as 
mais poluídas.
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A quantidade desses sais que 
entram na atmosfera é de 2.109 
toneladas/na. Eles são responsá-
veis pelo desgaste dos materiais 
devido à corrosão (CUNHA e 
GUERRA, 1999).

O pólen nos Estados Unidos é um 
potencial causador de patologias 
alérgicas em indivíduos sensí-
veis, representando verdadeiros 
problemas de saúde pública. No 
Brasil, apesar da flora abundante, 
as condições atmosféricas (tem-
peratura, umidade relativa do ar 
e precipitação) são desfavoráveis 
ao pólen. 
Fonte:http://saude.hsw.uol.com.
br/alergias2.htm

a) 

b) 

c) 

d) 	
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a) 

b) 	

a) 

b) 	
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Assista ao vídeo Poluição do Ar 
acessando o site http://www.you-
tube.com/watch?v=ARUv8DG_
lSI&feature=related, e depois 
faça um relatório das imagens 
que mais chamaram sua atenção. 
Pense a respeito do que você po-
deria fazer para melhorar as con-
dições de sua cidade.
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O	objetivo	da	aula	de	hoje	é	apresentar	não	somente	as	diferenças	

entre	fontes	fixas	e	móveis	como	também	(e)	identificar	os	principais	

poluentes	emitidos	pelas	elas.

4.1 Distinção entre fontes fixas e fontes 
móveis
Mas, como podemos distinguir uma da outra?

É	muito	simples,	as	fontes	fixas	dizem	respeitos	aos	 imóveis	propriamente	

dito,	ou	seja,	indústrias,	escritórios,	hospitais	e	outros.

As	 fontes	 móveis	 fazem	 referência	 a	 tudo	 que	 usa	 combustível	 para	 se	

locomover,	ou	seja,	trem,	avião,	navio,	carros,	tratores,	motos	e	outros.	Veja	

no	quadro	abaixo	que	tipos	de	poluentes	elas	liberam.	

Quadro 4.1 – Principais fontes de poluição e principais poluentes

Fontes Poluentes

F
I
X
A
S

Combustão

Material Particulado
Dióxido e Tri-óxido de Enxofre
Monóxido de Carbono
Hidrocarbonetos
Óxidos de Nitrogênio

Processo industrial
Material Particulado (fumos, poeiras e névoas)
Gases (SO2, SO3, HCL, Hidrocarbonetos, Mercaptanas, HF, 
H2S, NOX).

Queima de resíduos sólidos
Material Particulado
Gases (SO2, SO3, HCL, NOx).

Outros Material Particulado e Hidrocarbonetos

MÓVEIS
Veículos a gasolina, diesel, álcool, 
aviões, barcos, motocicletas, 
locomotivas, etc.

Material Particulado, Monóxido de Carbono, Óxidos de 
Enxofre, Óxidos de Nitrogênio, Hidrocarbonetos, Aldeídos, 
Ácidos Orgânicos.

NATURAIS
Material Particulado (Poeiras)
Gases (SO2, H2S, CO, NO2, Hidrocarbonetos)

REAÇÕES QUÍMICAS NA ATMOSFERA
Poluentes Secundários (O3, Aldeídos, Ácidos Orgânicos, 
Nitratos Orgânicos, Aerossol Fotoquímico, Chuva Ácida)

Fonte: DERISIO (2000, p.100)

De	 acordo	 com	 Branco	 e	 Murgel	 (2001),	 as	 substâncias	 e	 compostos	

poluentes,	 particulados	 ou	 gasosos,	 podem	 provir	 do	 combustível	 e	 da	

matéria	prima	utilizada	pelas	indústrias,	do	próprio	produto	gerado	e	também	

dos	subprodutos	das	reações	dos	elementos	liberados	com	a	atmosfera.
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Os	poluentes	frequentemente	emitidos	pelas	indústrias	de	bens	intermediários	

(minerais	não	metálicos,	metalurgia,	papel	e	celulose	e	química)	são:

Quadro 4.2 – Poluentes emitidos pelas indústrias
Indústrias Poluentes
Minerais não metálicos Material Particulado

Metalúrgica de Fundição Material Particulado e SO2

Metalúrgica de Produtos (1) Material Particulado, Névoas e Vapores.

Química e Farmacêutica NO2, SO2,Névoas, Ácidos, Hexano, P2O5

Papel e Papelão (2) Material Particulado, Mercaptanas e Sulfeto de Hidrogênio.

Notas:
(1) 70% dessas empresas estão localizadas em são Paulo
(2) A maior parte dessas indústrias, cuja capacidade ultrapassa 50ton/dia, também se estão em São Paulo. 

Esses	compostos	isoladamente	ou	em	conjunto	são	passíveis	de	desencadear	

efeitos	 adversos	 na	 saúde	 das	 populações,	 principalmente	 daquelas	 que	

residem	nos	grandes	centros	urbanos.

O	caso	mais	grave	de	poluição	que	se	tem	conhecimento	no	Brasil	diz	res-

peito	à	cidade	de	Cubatão,	maior	complexo	petroquímico	do	continente,	e	

talvez	por	isso	mesmo	portadora	de	severa	degradação	ambiental,	e	danos	

muitas	vezes	irrecuperáveis	na	saúde	de	seus	habitantes.

Algum	 progresso	 foi	 obtido	 e	 continua	 sendo	 graças	 à	 ação	 efetiva	 da	

CETESB	–	Companhia	de	Tecnologia	e	Saneamento	Ambiental,	responsável	

pelo	monitoramento	da	qualidade	do	ar	do	Estado	de	São	Paulo.

Um	 exemplo	 dessa	 efetividade	 é	 a	 Vila	 Parisi,	 região	 mais	 afetada	 de	

Cubatão,	 que	 no	 ano	 de	 1991	 teve	 seu	 padrão	 diário	 de	 PI	 –	 Partículas	

Inaláveis	ultrapassado	em	mais	de	40%	do	total	do	ano.	

Nas	cidades	onde	o	número	de	indústrias	não	é	tão	grande,	a	Poluição	do	

Ar	 se	 origina	 principalmente	 da	 frota	 automotiva,	 fazendo	 com	que	 esta	

assuma	papel	de	destaque	nas	emissões.	

Esse	fato	pode	ser	comprovado	através	de	diversos	estudos	realizados	em	

diferentes	locais	do	globo.	Torelli	(1996)	comenta	que	a	contribuição	mais	

importante	para	poluição	do	ar	 em	Córdoba	 (Argentina)	 tem	 sua	origem	

nas	emissões	veiculares	respondendo	por	85%	do	total	emitido;	em	Bogotá	

(Colômbia),	México	(México),	Lima	(Peru)	e	Santiago	(Chile)	novas	medidas	

foram	adotadas	visando	combater	a	poluição	do	ar.

No	 Brasil,	 a	 poluição	 automotiva	 aumentou	 no	 início	 da	 década	 de	 60,	

devendo-se	 principalmente	 a	 deficiência	 dos	 sistemas	 de	 transportes	 e	

também	ao	quadro	crescente	de	urbanização	do	país.

Na maior capital brasileira – São 
Paulo – os veículos automotores 
são as fontes mais importan-
tes de poluição do ar, princi-
palmente considerando-se que 
existem 6.000.000 de veículos 
em circulação para uma popu-
lação de aproximadamente de 
19.000.000 de habitantes, ou 
seja, praticamente um carro para 

cada três habitantes. 

Fonte: DERISIO (2000, p.111-115) – Organização: Sonia M. C. Bakonyi.

Poluição Atmosférica
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Consulte o site:
http://www.anfavea.com.br/
anuario2007/Cap1_13_2007.
pdf
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Benzeno: 
é um composto altamente tóxico 
que causa danos aos cromosso-
mos, particularmente, na medula 
óssea (OTTAWAY, 1982); Ele pro-
voca anemia e leucopenia, isto 
é, diminui o número de glóbulos 
vermelhos e brancos e, sobretudo 
provocam câncer (BÖHM, 2000)

Não deixe de ler o texto “Estudo 
da Patologia das Intoxicações 
Agudas e Crônicas Provoca-
das por Vapores de Etanol, 
Metanol, Acetaldeído e For-
maldeído”. Ele está no Jornal de 
Epidemiologia. Vol.13 (suplemen-
to nº 3) Dez/1987 e seus autores 
são MASSAD e SALDIVA. Esses 
autores através de experiências 
feitas com animais nos dão uma 
ideia dos danos causados a nos-
sa saúde pelos efeitos tóxicos dos 

poluentes.
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Figura 5.4 Trem Bala
Fonte: www.exame.abril.com.br
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a) 

b) 	
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O Monóxido de Carbono foi utili-
zado na Segunda Guerra Mundial 
para eliminar alemães que os na-
zistas consideravam “indignos de 
viver” devido a alguma deficiên-
cia física ou mental. Estes campos 
de extermínio utilizavam o monó-
xido de carbono em sua forma 
pura, produzido quimicamente. 
(Fonte: http://pt.wikipedia.org/
Monoxido_de_carbono )

e-Tec Brasil35Aula 7- Os principais poluentes atmosféricos
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•	 	

•	 	

•	 	

•	 	

•	 	

•	 	

•	 	
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Os Estados Unidos foram os pri-
meiros a estabelecer uma legis-
lação federal em 1969, chamada 
de EPA – Environmental Protect 
Agency. Os americanos produ-
ziram assim a experiência mais 
ampla em nível mundial até o 
momento. A partir dos EUA, a 
legislação foi sendo adotada por 
outros países pelos seus próprios 
órgãos ambientais (BURSZTYN, 

1994) 

Acesse o site http://www.you-
tube.com/watch?v=ARUv8DG_
lSI&feature=related e assista ao 
vídeo Poluição do Ar. É um 
vídeo curto, porém interessan-
te que apresenta as diferentes 
formas de contaminação do ar 
a partir de variadas fontes emis-

soras. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 	
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Os padrões de qualidade do ar 
são baseados em estudos cien-
tíficos dos efeitos produzidos por 
poluentes específicos e são fixa-
dos em níveis que possam propi-
ciar uma margem de segurança. 

Para saber mais acesse os dois 
endereços abaixo e procure arti-
gos sobre poluição do ar e doen-
ças respiratórias: www.fsp.usp.
br/ e www.ensp.fiocruz.br
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fauna,	a	flora	e	ao	ambiente	em	geral.	Esse	padrão	é	mais	seguro,	pois	seus	

limites	são	mais	rígidos	(CONAMA	003/90).

Um	padrão	de	qualidade	do	ar	define	 legalmente	o	 limite	máximo	para	a	

concentração	de	um	componente	atmosférico	que	garanta	a	proteção	da	

saúde	e	do	bem-estar	das	pessoas.	www.cetesb.sp.gov.br/
O	objetivo	de	se	estabelecer	padrões	secundários	é	criar	uma	base	que	possa	

ajudar	na	criação	de	uma	política	de	prevenção	da	deterioração	da	qualidade	

do	ar.	Devemos	lembrar	que	os	padrões	primários	e	secundários	protegem	

a	saúde	media	da	população,	mas	não	representam	garantia	de	isenção	dos	

efeitos	prejudiciais,	pois	cada	ser	humano	reage	de	maneira	diferente	aos	

poluentes.	

Lembra dos poluentes que vimos na aula 7?		
Pois	é,	são	eles	os	consagrados	universalmente	como	indicadores	da	

qualidade	do	ar.	Regulamentados	pela	Resolução	003/90	do	CONAMA,	os	

poluentes	são:	

•	 	MP	-	PTS	(Partículas	Totais	em	Suspensão)

•	 Fumaça

•	 PI	(Partículas	Inaláveis)

•	 SO2	(Dióxido	de	Enxofre)

•	 CO	(Monóxido	de	Carbono)	

•	 O3	(Ozônio)	e	

•	 NO2	(Dióxido	de	Nitrogênio).

A	tabela	apresentada	abaixo	mostra	os	limites	dos	padrões	de	qualidade	do	

ar	estabelecidos	na	legislação	brasileira.

Observe	que	a	Organização	Mundial	da	Saúde	(OMS)	é	mais	severa	em	seus	

valores,	pois	sua	principal	intenção	é	a	proteção	das	pessoas.

Tabela 9.1 – Padrões de Qualidade do ar
CONAMA – Resolução nº 003/90 e SEMA nº 06/92 EPA7 WHO

Poluente Tempo de Amostragem Padrão Primário4 Padrão Secundário4 Padrão Primário4
Níveis 
Máximos

PTS**
24 horas1 240 150 150 150-230

MGA2 80 60 50 60-906

S02

24 horas1 365 100 365 125μg/
m3 *MAA3 80 40 80
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CO                             
01 hora1 40.000 (35 ppm5) 40.000 (35 ppm5)

40.000 (35 ppm) 10 μg/m3

(9 ppm)
*08 horas 10.000 (9 ppm5) 10.000 (9 ppm5) 10.000 (09 ppm)

O3

1 hora 160 235 (0,12 ppm) 120μg/m3

*8 horas - 157 (0,08 ppm)

Fumaça
24  horas1 150 100

- -
MAA3 60 40

PI**
24 horas1 150 150 65

-
MAA3 50 50 15

NO2

1 hora1 320 190 - 200 μg/
m3*MAA3 100 100

Fonte: CETESB, 2009 - modificado. 

Notas:
1. Não deve ser excedido mais de uma vez ao ano
2. Média geométrica anual
3. Média aritmética anual
4. μg/m3

5. Partes por milhão
6. Média aritmética anual
7. Adotam também como parâmetros os hidrocarbonetos (padrão primário em 3hs = 160 μg/m3) e o 

chumbo (padrão primário de média aritmética trimestral = 1,5 μg/m3).

* Novo limite proposto pela WHO (limites anteriores: SO2 = 100-150 μg/m3; O3 = 100-200 μg/m3   e  NO2 
=  190-320 μg/m3.
** PTS = Material Particulado Total
      PI = Partículas Inaláveis

Resumo
Espero	 que	 você	 tenha	 gostado	 da	 aula,	 pois	 proporcionou	 informações	

importantes.	Você	aprendeu	que	temos	uma	legislação	bem	detalhada	que	

define	os	padrões	da	qualidade	do	ar	no	Brasil.

Atividades de aprendizagem
Procure	descobrir	se	sua	cidade	adota	algum	tipo	de	mecanismo	de	controle	

da	qualidade	do	ar?	E	o	seu	Estado	tem?	Quais	são	eles?	

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Tabela 9.1 – Padrões de Qualidade do ar
CONAMA – Resolução nº 003/90 e SEMA nº 06/92 EPA7 WHO
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Figura 10.1 Índice de qualidade do ar

Qualidade Índice
MP

(µg/m3)
O3 

(μg/m3)
CO

(ppm)
NO2

(μg/m3)
SO2

(μg/m3)
Fumaça
(μg/m3)

PTS
(μg/m3)

Significado

Boa 0-50 0-50 0-80 0-4,5 0-100 0-80 0-60 0-80 Praticamente não há riscos à saúde

Regular 51-10
>50-
150

>80-160
>4,5-

9
>100-
320

>80-365 >60-150 >80-240

Pessoas de grupos sensíveis (crianças, 
idosos, e pessoas com doenças respi-
ratórias e cardíacas), podem apresentar 
sintomas como tosse seca e cansaço. A 
população, em geral, não é afetada.

Inadequada
101-
199

>150 e 
<250

>160 
e< 200

>9 e 
<15

>320 e 
<1130

>365 e 
<800

>150 e 
<250

>240 e 
<375

Toda a população pode apresentar sin-
tomas como tosse seca, cansaço, ardor 
nos olhos, nariz e garganta. Pessoas de 
grupos sensíveis (crianças, idosos e pes-
soas com doenças respiratórias e car-
díacas), podem apresentar efeitos mais 
sérios na saúde.

Má
200-
299

≥250 e 
<420

≥200 e 
<800 

≥15 e 
<30

≥1130 e 
<2260

≥800 e < 
1600

≥250 e 
<420

≥375 e 
<625

Toda a população pode apresentar  
agravamento dos sintomas como tosse 
seca e cansaço, ardor nos olhos, nariz 
e garganta e ainda apresentar falta de 
ar e respiração ofegante. Efeitos ainda 
mais graves à saúde de grupos sensí-
veis (crianças idosos e pessoas com 
problemas cardiovasculares)

Péssima ≥300 ≥420 ≥800 ≥30 ≥2260 ≥ 1600 ≥420 ≥625

Toda população pode apresentar sérios 
riscos de manisfestações de doenças 
respiratórias e cardiovasculares. Au-
mento de mortes prematuras em pes-
soas de grupos sensíveis.



e-Tec Brasil 46

Figura 10.2 Parâmetros da qualidade do ar

PARÂMETROS ATENÇÃO ALERTA EMERGÊNCIA

partículas totais em suspensão 
(μg/m3) – 24 h

375 6425 875

partículas inaláveis 
(μg/m3) – 24 h

250 420 500

fumaça
(μg/m3) – 24 h

250 420 500

dióxido de enxofre 
(μg/m3) – 24 h

800 1.600 2.100

SO2 X PTS
(μg/m3 X μg/m3) – 24 h

65.000 261.000 393.000

dióxido de nitrogênio
(μg/m3) – 1 h

1.130 2.260 3.000

monóxido de carbono (ppm) - 8h 15 30 40

ozônio (μg/m3) – 1 h 400*  800 1.000
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Visite o site www.cetesb.sp.gov.br/ e 
analise como está estruturada a rede 
de monitoramento da qualidade do 
ar de São Paulo. Veja os tipos de es-
tações de monitoramento existentes. 
Elas são manuais ou automáticas. 
Faça um relatório evidenciando essa 
rede. E seu município como está? 
Existe alguma rede? Que tipo de 
controle é efetuado em relação ao 
controle do ar.
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Aula 11 - Efeitos da poluição do ar sobre a saúde humana
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Visite o site www.cetesb.sp.gov.
br/ e procure por Relatórios da 
Qualidade do Ar. O último exem-
plar traz os dados de 2008 e só 
foi publicado em 2009. Boa lei-
tura.
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A fumaça e os odores desagradá-
veis, constituíram desde muitos 
séculos atrás, os primeiros efeitos 
da poluição a ser controlado por 
lei. Em alguns casos, aqueles que 
transgrediam as leis eram puni-
dos com a pena de morte (BRAN-
CO e MURGEL, 2001, p.30)
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Murgel	esclarecem	que	“essa	fumaça	é	constituída	de	partículas	de	carbono,	

e	é	muito	menos	prejudicial	à	saúde	que	os	gases	invisíveis	e	inodoros	como	

o	monóxido	de	carbono”.	(2001,	p.31)

Um	 dos	 maiores	 problemas	 que	 podem	 ser	 causados	 pelos	 ditos	 efeitos	

estéticos	não	se	limitam	só	a	beleza.	Por	trás	disso	temos	problemas	muito	

sérios	como	as	neblinas	que	acabam	por	provocar	acidentes	rodoviários,	e	as	

fumaças	provindas	das	queimadas	que	transtornam	a	vida	dos	aeroportos.

12.2 Danos aos materiais
Quando	 se	 fala	em	danos	aos	materiais,	 estamos	 falando	da	abrasão,	da	

deposição,	do	ataque	químico	e	também	da	corrosão	eletroquímica.	Mas	os	

poluentes	não	fazem	isso	sozinho,	eles	necessitam	de	atmosferas	que	além	

de	poluídas	tenham	a	influencia	da	umidade	do	ar,	temperatura,	luz	solar,	

da	velocidade	do	ar	e	etc.	

Reflita e responda!

01.	Mesmo	 em	 atmosferas	 poluídas,	 não	 havendo	 umidade,	 não	 haverá	

corrosão	eletroquímica?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Para	muitos	metais,	 quando	existe	umidade	atmosférica	 acentuada	existe	

também	o	aumento	da	velocidade	de	corrosão.

Vamos	 observar	 qual	 é	 a	 umidade	 crítica	 para	 cidades	 que	 tem	 um	 alto	

nível	de	poluição	pelo	dióxido	de	enxofre	e	que	tipos	de	materiais	são	mais	

danificados.

Quadro 12.1 – Metais e sua relação com a umidade relativa

METAL UMIDADE RELATIVA

Alumínio 80%

Níquel% 70

Cobre 63%

Fonte: Derisio, 2000, p. 89

Poluição Atmosférica
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E	agora,	vamos	conhecer	mais	alguns	danos!	Verifique	tabela	a	seguir:

Quadro 12.2 - Danos Provocados pela Polução do Ar em Materiais

Tipo de material
Manifestação típica do 
dano

Poluente danificante Fator Ambiental

Vidros e Vitrais Alteração da aparência Substâncias ácidas Umidade

Metais
Dano à superfície, perda 
do metal, embaçamento.

Dióxido de enxofre e subs-
tâncias ácidas

Umidade e temperatura

Materiais de Cons-
trução

Descoloração
Dióxido de enxofre, subs. 
ácidas e partículas

Umidade

Pintura Descoloração
Dióxido de enxofre, subs. 
ácidas e partículas

Umidade e fungos

Couro
Desintegração da superfí-
cie; enfraquecimento.

Dióxido de enxofre, e 
substâncias  Ácidas

Papel Torna-se quebradiço
Dióxido de enxofre e subs-
tâncias ácidas

Luz solar

Tecidos
Redução de resistência 
à tensão; formação de 
manchas.

Dióxido de enxofre e subs-
tâncias ácidas

Umidade luz solar e fungos

Corantes Desbotamento
Dióxido de nitrogênio e de 
enxofre e oxidantes

Umidade e luz solar

Borracha
Redução de resistência, 
enfraquecimento.

Oxidantes Luz solar

Fonte: Derisio, 2000.

12.3 Efeitos causados a vegetação
Vimos	até	agora	que	diferentes	tipos	de	poluição	exercem	diferentes	efeitos	

nocivos.	 E	 esses	 efeitos	 afetam	não	 apenas	 o	 homem,	 como	 também	 as	

plantas	 e	 os	 animais	 são	 fortemente	 prejudicados.	 Mamíferos	 e	 aves	 se	

ressentem	muito	vivendo	em	ambientes	poluídos.	As	variações	na	composição	

do	ar	–	maiores	quantidades	de	poluição	–	afetam	o	aparelho	respiratório	de	

maneira	semelhante	ao	homem.

Quando	nos	referimos	às	plantas,	as	diferenças	já	são	bem	maiores.	Segundo	

Branco	e	Murgel	(2001)	as	plantas	são	menos	sensíveis	aos	fatores	que	afetam	

a	respiração	por	não	possuírem	hemoglobina,	ou	seja,	elas	são	praticamente	

indiferentes	à	presença	do	monóxido	de	Carbono	(CO).	Em	compensação	

quando	falamos,	por	exemplo,	do	gás	sulfídrico	e	da	amônia	as	plantas	são	

afetadas	por	serem	mais	sensíveis	que	os	animais	e	os	homens.

O SO2 interfere na redução da 
resistência da planta aos ataques 
de pragas. O NO2 também é al-
tamente tóxico para as plantas, 
pois participa do processo de for-
mação da chuva ácida.

Aula 12 - Efeitos da poluição do ar sobre a vegetação e os materiais
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Veja como ficam as folhas de al-
guns vegetais, visite o site:

www.cetesb.sp.gov.br/Solo/ve-
getacao/poluicao.asp>
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Visite o site http://pt.wikipedia.
org/wiki/Chuva Acida#Solu e sai-
ba mais. Você vai gostar; é bem 

interessante.
E ainda, assita o vídeo Chu-
va Ácida disponível no 
site:http://www.youtube.com/

watch?v=fQ4p6o9ChCo
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Aula 14 – Poluentes de efeito  
global: camada de ozônio

Aula 14 - Poluentes de efeito global: camada de ozônio



Poluição Atmosférica

Há muito tempo se conhece a 
ação destruidora dos raios ul-
travioleta em bactérias e outros 
organismos patogênicos. Por isso, 
lâmpadas de ultravioleta eram 
usadas nos corredores dos hospi-
tais como medidas para evitar in-
fecções. Até mesmo geladeiras já 
foram produzidas com uma des-
sas lâmpadas no compartimento 
onde eram acondicionadas as 
verduras, a fim de esterilizá-las. 
Hoje, porém, isso não é mais usa-
do, desde que se descobriu que 
a exposição muito frequente e 
prolongada ao UV pode produzir 
câncer de pele (BRANCO MUR-

GEL, 2001, P. 51)
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O Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (PNUMA) 
calcula que cada 1% de perda da 
camada de ozônio cause 50 mil 
novos casos de câncer de pele e 
100 mil novos casos de cegueira, 
causados por catarata, em todo o 
mundo. http://www.wwf.org.br/
informacoes/questoes_ambien-
tais/camada_ozonio/
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grandes	quantidades	de	poluentes	que	são	liberados	para	a	atmosfera	

diariamente.

Veja	alguns	exemplos	no	quadro	abaixo:	

Quadro 15.1 – Gases estufas e suas causas

Gases de estufa Principais causas

Dióxido de Carbono(CO2)

Combustão de combustíveis fósseis: petróleo, gás natural, carvão, desflorestação (libertam 
CO2 quando queimadas ou cortadas). 
O CO2 é responsável por cerca de 64% do efeito estufa. Diariamente são enviados cerca 
de 6 mil milhões de toneladas de CO2 para a atmosfera. 
Tem um tempo de duração de 50 a 200 anos.

Clorofluorcarbono (CFC)

São usados em sprays, motores de aviões, plásticos e solventes utilizados na indústria 
eletrônica. Responsável pela destruição da camada de ozônio. Também é responsável por 
cerca de 10% do efeito estufa. 
O tempo de duração é de 50 a 1700 anos.

Metano (CH4)
Produzido por campos de arroz, pelo gado e pelas lixeiras. É responsável por cerca de 19 
% do efeito estufa. 
Tem um tempo de duração de 15 anos.

Ácido nítrico (HNO3)
Produzido pela combustão da madeira e de combustíveis fósseis, pela decomposição de 
fertilizantes químicos e por micróbios. É responsável por cerca de 6% do efeito estufa.

Ozonio (O3)
É originado através da poluição dos solos provocada pelas fábricas, refinarias de petróleo 
e veículos automóveis

Fonte: http://www.rudzerhost.com/ambiente/estufa.htm

Gases,	como	o	dióxido	de	carbono,	criam	uma	espécie	de	camada,	como	a	

de	uma	estufa	sobre	a	Terra:	deixam	a	luz	do	Sol	entrar,	mas	não	permitem	

o	calor	sair.	

O	 gás	metano	 hoje	 é	 considerado	 o	mais	 poderoso	 gás	 do	 efeito	 estufa	

embora,	 sua	 concentração	 no	 ar	 seja	 bem	menor.	No	 entanto,	 vimos	 no	

quadro	acima,	ele	é	produto	de	fermentação	biológica	em	ambientes	sem	

oxigênio,	como	nas	plantações	de	arroz.

A	ação	humana	na	natureza	aumenta	a	quantidade	de	dióxido	de	carbono	

na	atmosfera,	por	meio	da	queima	descontrolada	dos	combustíveis	fósseis	

e	do	desmatamento.	O	desmatamento	provoca	o	aumento	de	dióxido	de	

carbono	na	atmosfera	pela	própria	queima	e	também	pela	decomposição	

natural.	 Precisamos	 também	 lembrar	 que	 as	 árvores	 retiram	o	dióxido	de	

carbono	do	ar	e	produzem	oxigênio,	através	do	processo	de	fotossíntese.	O	

que	implica	dizer	que	menores	quantidades	de	árvores	significam	certamente	

menos	dióxido	de	carbono	sendo	absorvido.		

Poluição Atmosférica
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“O problema dos refugiados do 
clima não é mais apenas um con-
ceito, é um fato”, apontou o pre-
sidente da Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas, 
Sr. Kerim, durante o 1º encontro 
anual do Fórum Humanitário Glo-
bal, em Genova/Itália. Ele afirmou 
que o impacto do aquecimento 
global já é tão intenso que está 
alterando a vida das populações 
mais vulneráveis do planeta.
http://www.agenciabrasil.gov.
br/noticias/2008/06/24

A solução do efeito estufa é uma 
das mais complicadas, por que 
ela tem relação com a mudança 
da matriz energética, ou seja, do 
combustível de todo o mundo e 
principalmente dos hábitos ad-
quiridos pela população. 
Alguns países temendo fatos pio-
res começam a se dedicar a pes-
quisas de novas matrizes energé-
ticas, como o biodiesel. 
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Assista Uma Verdade Incon-
veniente, dirigido por Davis Gu-
ggenheim  em 2006, que retrata 
a evolução da sociedade, o aque-
cimento global decorrente das 
mudanças climáticas. É um do-
cumentário feito por Al Gore (ex-
-futuro presidente dos EUA) que 
expôs ao mundo os problemas do 
Aquecimento Global. Aos 58 anos, 
Al Gore defende a causa do meio 
ambiente há 40 anos. Já ganhou o 
prêmio ECO em 2006 no Brasil, e 
recebeu também o prêmio Nobel 

da Paz em 2007.
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Para conhecer mais detalhada-
mente como funcionam os Li-
cenciamentos Ambientais visite 
o site do Instituto Ambiental do 
Paraná http://www.iap.pr.gov.
br/modules/conteudo/conteudo.
php?conteudo=346
Procure também na biblioteca 
virtual o MAIA – Manual de Ava-
liação de Impactos Ambientais, 
para enriquecer seus conheci-
mentos.

		seis
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a) 

b) 	
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Independente	do	tipo	de	combustível	utilizado,	os	poluentes	são	gerados	nos	

automóveis,	pelo	escapamento,	pelo	sistema	de	alimentação	do	combustível,	

Carter,	desgaste	dos	pneus	e	dos	freios	(BRANCO	e	MURGEL,	2001).

Os	veículos	são	divididos	em	duas	categorias:	leves	e	pesados.	Os	primeiros	

correspondem	 aos	 carros	 de	 passeio	 e	 utilitários	 movidos	 a	 álcool	 e/ou	

gasolina	 como	combustível.	Os	poluentes	 emitidos	 correspondem	ao	CO;	

HC,	NOx	e	aldeídos.	Veja	a	tabela	abaixo.

Quadro 15.1 – Gases estufas e suas causas

Tipo de Emissão
Data de 
Implantação

Comentários

Limites de emissão (g/km)

CO HC Nox Aldeídos
%CO 
(D)

Escapamento

1/6/1988 Novos lançamentos 24 2,1 2 3

1/1/1989 50% da produção

1/1/1990
100% da produção 
de automóveis e 
seus derivados

1/1/1992
Comerciais leves 
não derivados de  
automóveis

0,15(A)

1/1/1992
Automóveis e seus 
derivados   

12 1,2 1,4 0,15(A) 2,5

1/1/1997
100% dos veículos 
leves

2 0,3 0,6 0,03 0,5

Evaporativa

1/1/1990
100% dos veículos 
leves

6(-c)

1/1/1992
100% dos veículos 
leves

6(-c)

Cárter 1/1/1988
100% dos veículos 
leves

A emissão deve ser nula sob qualquer condição de operação 
do motor

Fonte: Derisio, (2000 p. 126)

Poluição Atmosférica
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Os	 veículos	 pesados	 são	 os	 que	 utilizam	 o	 óleo	 diesel	 como	 combustível	

(ônibus/caminhões),	suas	emissões	vêm	da	exaustão	e	são	compostos	pelos	

NOx;	HC;	MP	e	odor	(DERISIO,	2000).	Observe	a	tabela	abaixo:

Quadro 18.2 – Limites de emissão para veículos pesados

Tipo de Emis-
são

Data de 
Implantação

Comentários

Limites de emissão

K (A) G/kwh

Fuligem CO HC Nox

Escapa-mentos
Cárter

1/10/1987

1/1/1989

Ônibus urbano
(diesel)

2,5

2,1 2

1/1/1993

Motor diesel 100%
1/1/1995 11,2 2,8 18

11,2 2,8 14,4

1/1/1988
Ônibus urbano
(diesel)

Emissão nula sob qualquer condição de operação do 
motor

1/1/1989 Motores Otto

1/7/1989
Motores diesel de
aspiração natural

1/1/1993
Motores diesel 
turboalimentados

Emissão nula ou incorporada a de escapamento (HC)

Evaporativa
A ser
proposta

Motores Otto A ser proposto

Fonte: Derisio, (2000 p. 126)

É	difícil	saber	qual	combustível	polui	mais	ou	menos,	sabe-se	que	os	moto-

res	a	diesel	poluem	mais	MP;	SO2	e	NO,	porém	são	os	que	poluem	menos	

CO.

Quando	comparamos	os	motores	álcool	versus	gasolina,	percebemos	que	os	

motores	a	álcool	apresentam	menores	quantidades	de	emissões	de	MP	e	CO	

(VOLVO,	1999	s/d).

Segundo	a	Volvo	Car	Corporation	(1999),	a	combustão	é	mais	eficiente	em	

motores	a	diesel.	As	emissões	de	CO	e	HC	são	mais	baixas	que	nos	motores	

a	gasolina,	entretanto	os	NOx	são	um	problema	nestes	motores.

Então,	 como	 pudemos	 perceber	 todos	 os	 combustíveis	 utilizados	 pelos	

automóveis	 no	 Brasil	 acabam	 emitindo	 um	 ou	 outro	 poluente	 em	maior	

quantidade.	

Aula 18 - Técnicas de controle da poluição do ar - Fontes Móveis
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A Constituição Brasileira foi pro-
mulgada em 1988, e foi a primeira 
a tratar o meio ambiente de ma-
neira específica. Visite o site:
http://www.alep.pr.gov.br/sys-
tem/files/corpo/Con1988br.pdf e 
leia o Capítulo 6 que versa sobre 
o meio ambiente.

•	 	

•	 	

•	 	

•	 	

•	 	

•	 	

•	 	
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Visite o site www.cetesb.sp.gov.
br/ sobre o Relatório da Quali-
dade do Ar em São Paulo – sé-
rie Relatórios 2008, que traz no 
Anexo 7 da página 337 a relação 
completa de toda a legislação 
ambiental e sua aplicabilidade.
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•	 	

•	 	

•	 	



e-Tec Brasil 88 Poluição Atmosférica



e-Tec Brasil89Aula 20 - Gestão da qualidade do ar

1. 

2. 

3. 	
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a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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i) 

j) 	
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1. Escreva (V) se a sentença for verdadeira e (F) se for falsa. Depois 
assinale a alternativa que possui a sequência CORRETA.

(__)	Na	antiguidade,	os	poluentes	eram	iguais	aos	de	hoje.

(__)	Os	episódios	de	poluição	do	ar	são	fatos	recentes.

(__)	 Os	 problemas	 advindos	 da	 poluição	 do	 ar	 são	 problemas	 de	 Saúde	

Pública

a) V,	V,	F

b) F,	F,	V
c) F,	F,	F

d) V,	F,	V
e) V,	V,	V

2. Marque (V) para as sentenças verdadeiras e (F) para as falsas:

(__)	As	cidades	medievais	exalavam	odores	de	diversos	tipos

(__)	As	cidades	medievais	exalavam	somente	odores	de	fumaça

(__)	As	cidades	medievais	já	tinham	um	bom	sistema	de	saneamento

(__)	As	cidades	medievais	são	muito	parecidas	com	as	de	hoje

(__)	As	cidades	medievais	são	absolutamente	diferentes	das	atuais.

a) V,	F,	V,	V,	F

b) V,	V,	F,	V,	V
c) F,	V,	V,	V,	F

d) V,	F,	F,	F,	V
e) F,	F,	F,	V,	V

 Atividades autoinstrutivas



3. Analise as definições de poluição do ar, e depois assinale a 
alternativa correta. 

I.	 	 	 	 	 É	 o	 acumulo	 de	 substâncias	 estranhas	 despejadas	 na	 atmosfera	
II.	 	 	 	 É	 somente	 um	 excesso	 de	 monóxido	 de	 carbono	 (CO)	 no	 ar	

III.			É	somente	a	soma	dos	compostos	químicos	que	vem	do	enxofre	(S)	

a) As	alternativas	(I)	(II)	(III)	estão	corretas.

b) Apenas	a	alternativa	(I)	está	correta

c) Apenas	a	alternativa	(II)	está	correta

d) Apenas	a	alternativa	(III)	está	correta

e) Todas	são	falsas.

 
4. As principais alterações ambientais se deram devido ao crescimento 
demográfico global e a concentração urbana que atrelados a crescente 
industrialização são características marcantes das relações Homem/
Ambiente nas últimas décadas em países subdesenvolvidos. A partir 
dessa explicação marque a alternativa CORRETA. 

a) 	A	geração	de	resíduos	sólidos	se	manteve	estável,	praticamente.

b) 	Diminuiu	o	nível	de	instrução	da	população	e	aumentou	o	salário.

c) 	Geração	de	grandes	volumes	de	poluição	atmosférica)	Aumentou	o	for-

necimento	e	a	qualidade	da	água	para	população

d) 	O	Brasil	está	literalmente	todo	ligado	a	redes	de	esgoto.	

e) Nenhuma	das	alternativas.

 
5. A poluição natural é aquela que não depende da interferência e do 
controle do homem. Marque (V) para as sentenças verdadeiras e (F) 
para as falsas.

(__)	A	poluição	natural	pode	ser	de	origem	marinha

(__)	Provenientes	de	materiais	vulcânicos

(__)	As	nuvens	de	fumaça	relacionadas	às	queimadas	espontâneas	

(__)	Os	poluentes	naturais	de	origem	vegetal	que	se	referem	aos	esporos	e	

ainda	aos	polens.	

A sequência correta é:

a) 	V,	V,	V,	V.

b) 	F,	F,	F,	F.
c) 	F,	F,	V,	V.

d) 	V,	V,	F,	F.
e) 	V,	F,	V,	F.
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6. A respeito das fontes emissoras de poluição, escreva (V) para as 
frases verdadeiras e (F) para as falsas. 

(__)	Existem	três	tipos	de	fontes	emissoras	de	poluição	que	são:	as	de	origem	

natural,	as	fontes	fixas	e	as	fontes	móveis.

(__)	 As	 fontes	 naturais	 não	 devem	 ser	 consideradas,	 pois	 são	 de	 pouca	

importância.

(__)	Os	veículos	são	considerados	“fontes	móveis”	e	podem	ser	classificados	

em	leves	e	pesados.

a) F,	V,	F

b) F,	F,	V
c) V,	V,	V

d) V,	F,	V
e) 	Nenhuma	das	alternativas

7. Os poluentes emitidos pelas fontes podem ser classificados de 
acordo com sua origem em dois tipos:

I)	Poluentes	Primários	-	são	os	liberados	diretamente	pelas	fontes,	quer	sejam	

fixas	ou	móveis.

II)	Poluentes	Primários	-	são	liberados	diretamente	pelas	fontes	fixas.

III)	Poluentes	Primários	-	são	liberados.

IV)	Poluentes	Secundários	-	são	formados	na	atmosfera	através	de	reações	

químicas	 entre	 os	 poluentes	 primários	 ou	 entre	 estes	 e	 os	 constituintes	

normais	da	atmosfera,	por	exemplo,	a	radiação	solar.	

V)	Poluentes	Secundários	-	são	formados	na	atmosfera	somente	através	de	

reações	químicas	entre	os	poluentes	primários.

A sequência correta é:

a) As	alternativas	I	II	e	III	estão	corretas.

b) Apenas	as	alternativas	I	e	IV	estão	corretas
c) Apenas	a	alternativa	II	está	correta

d) Apenas	a	alternativa	III	está	correta
e) Todas	são	falsas.
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8. Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso. As emissões veiculares 
e industriais nos centros urbanos possibilitam a introdução de 
centenas de gases diferentes para a atmosfera, muitos dos quais de 
acordo com Arqués e Seiber:

(__)	São	totalmente	conhecidos	os	seus	efeitos	a	partir	das	reações	químicas,	

o	que	possibilita	a	 intervenção	dos	órgãos	ambientais	para	a	manutenção	

da	saúde.

(__)	Não	é	ainda	totalmente	conhecido,	no	tocante	ao	produto	resultante	de	

suas	reações	químicas	e	mesmo	a	ação	sinergética	dos	mesmos.

(__)	Nenhum	pesquisador	realizou	estudos	a	esse	respeito.

a) F,	V,	F

b) V,	V,	F
c) F,	F,	V

d) V,	F,	V
e) F,	V,	V

9. Marque (V) verdadeiro e (F) falso. Depois escolha a alternativa que 
possui a sequência CORRETA. Os poluentes frequentemente emitidos 
pelas indústrias de bens intermediários são:

(__)	material	particulado,	SO2,	névoas,	vapores,	NO2,	ácidos,	hexano,	P2O5,	

mercaptanas	e	sulfeto	de	hidrogênio.

(__)	material	particulado,	SO2,	névoas,	vapores,	NO2,	ácidos,	hexano,	P2O5.	

(__)	material	particulado,	SO2,	ácidos,	hexano,	P2O5,	mercaptanas	e	sulfeto	

de	hidrogênio.

a) V,	V,	F

b) F,	F,	V
c) F,	F,	F

d) V,	F,	F
e) V,	V,	V
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10. Sobre os compostos químicos despejados diariamente na 
atmosfera, podemos afirmar que:

I)	 Os	 compostos	 químicos	 liberados	 pela	 indústria	 isoladamente,	 ou	 seja,	

cada	um	deles	não	desencadeia	efeitos	adversos	na	saúde	das	populações.

II)	 Os	 compostos	 químicos	 liberados	 pela	 indústria	 isoladamente	 ou	 em	

conjunto	 são	 passíveis	 de	 desencadear	 efeitos	 adversos	 na	 saúde	 das	

populações.

III)	 Os	 compostos	 químicos	 liberados	 pela	 indústria	 após	 reações	 com	 a	

atmosfera	não	desencadeiam	efeitos	adversos	na	saúde	das	populações.

Assinale a alternativa correta:

a) (I)	(II)	(III)	estão	corretas.

b) Apenas	a	(I)	está	correta
c) Apenas	a	(II)	está	correta

d) Apenas	a	(III)	está	correta
e) Todas	são	falsas.

11. Marque (V) verdadeira e (F) falsa. Depois escolha a alternativa 
que possui a sequência CORRETA.  Em relação à frota automobilística 
brasileira, pode-se dizer:

(__)	O	maior	número	de	veículos	é	movido	a	óleo	diesel

(__)	O	maior	número	de	veículos	ainda	utiliza	a	gasolina	como	combustível.

(__)	Os	veículos	movidos	a	álcool	aparecem	em	menor	quantidade

(__)	 Os	 veículos	 bicombustíveis	 começam	 a	 se	 equipar	 em	 número	 aos	

movidos	a	gasolina.

a) 	V,	V,	F,	V

b) 	F,	V,	V,	F
c) 	F,	F,	F,	F

d) 	V,	F,	F,	V
e) 	V,	V,	V,	V

e-Tec Brasil103



12. Os veículos são divididos em duas categorias: leves e pesados. 
Marque (V)  para a frase verdadeira e (F) para a falsa.

(__)	Veículos	 leves	são	aqueles	que	correspondem	aos	carros	de	passeio	e	

utilitários	utilizando	álcool	ou	gasolina	como	combustível	e	cujas	emissões	

têm	origem	na	exaustão	ou	escape,	na	evaporação	do	tanque	de	combustível,	

do	carburador	e	do	carter.	

(__)	Veículos	pesados	utilizam	o	óleo	diesel	como	combustível,	suas	emissões	

provêm	da	exaustão.

(__)	Não	existe	diferença	entre	veículos	leves	e	pesados

a) V,	V,	F

b) F,	F,	F
c) V,	F,	V

d) F,	V,	F
e) Nenhuma	das	alternativas.

13. Os fatores atmosféricos interferem na ação dos ventos, e por disso 
vão interferir na concentração ou dispersão dos poluentes. Assim, 
fatores atmosféricos são:

I)	temperatura,	velocidade	dos	ventos,	ação	das	chuvas,	topografia	natural	

da	cidade	e	topografia	construída.

II)	temperatura,	ação	das	chuvas	e	a	topografia	natural	da	cidade.	

III)	temperatura,	velocidade	dos	ventos	e	ação	das	chuvas.

Agora	responda	qual	das	alternativas	está	CORRETA:

a) (I)	(II)	(III)	estão	corretas

b) Apenas	a	(I)	esta	correta
c) Apenas	a	(II)	está	correta

d) Apenas	a	(III)	está	correta
e) Todas	são	falsas.
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14. Ainda a respeito dos fatores atmosféricos:

I)	A	instabilidade	do	ar	ajuda	a	dispersar	os	poluentes.		

II)	A	instabilidade	do	ar	ajuda	a	concentrar	os	poluentes.		

III)	A	estabilidade	do	ar	ajuda	a	concentrar	os	poluentes.	

IV)	A	estabilidade	do	ar	ajuda	a	dispersar	os	poluentes.	

Agora	assinale	a	alternativa	CORRETA:	

a) 	(I)	(II)	(III)	estão	corretas

b) Apenas	(I)	(IV)	estão	corretas
c) Apenas	(II)	está	correta

d) Apenas	(I)	(III)	estão	corretas.
e) Todas	são	falsas.

15. Marque (V) para as sentenças verdadeiras e (F) para as falsas. 
Depois escolha a alternativa que possui a sequência correta. 

(__)	 As	 chuvas	 têm	 papel	 de	 destaque	 no	 que	 se	 refere	 à	 dispersão	 dos	

poluentes.	

(__)	 As	 chuvas	 funcionam	 como	 agentes	 agregadores.	 Elas	 capturam	 os	

particulados	que	agem	como	núcleos	de	condensação.	

(__)	As	chuvas	têm	papel	de	destaque	no	que	se	refere	à	concentração	dos	

poluentes.

(__)	As	chuvas	têm	pouca	ou	nenhuma	participação	no	processo	de	limpeza	

da	atmosfera.

a) 	V,	V,	F,	F

b) 	F,	V,	V,	F
c) 	F,	F,	F,	F

d) 	V,	F,	F,	V
e) 	V,	V,	V,	V
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16. Marque (V) para as sentenças verdadeiras e (F) para as falsas. 
Depois escolha a alternativa que possui a sequência correta.  Os 
principais poluentes existentes nos grandes centros são: 

(__)CO	–	monóxido	de	carbono;	O3	–	ozônio;	SO2	-	dióxido	de	enxofre;	NOX	

–	óxidos	de	nitrogênio;	MP	–	material	particulado;	HC	–	hidrocarbonetos	e	

fumaça.	

(__)	CO	–	monóxido	de	carbono;	O 	–	ozônio;	SO2	-	dióxido	de	enxofre;	NOX	

–	óxidos	de	nitrogênio;	MP	–	material	particulado;	

(__)	CO	–	monóxido	de	carbono;	NOX	–	óxidos	de	nitrogênio;	MP	–	material	

particulado;	HC	–	hidrocarbonetos	e	fumaça.	

(__)	CO	–	monóxido	de	carbono;	O3	–	ozônio;	SO2	-	dióxido	de	enxofre;	MP	

–	material	particulado;	HC	–	hidrocarbonetos	e	fumaça.	

a) 	V,	V,	F,	F

b) 	F,	V,	V,	F
c) 	F,	F,	F,	F

d) 	V,	F,	F,	F
e) 	V,	V,	V,	V

17. Assinale a alternativa correta.

a) 	Partículas	grossas	podem	penetrar	na	cavidade	nasal	e	nos	pulmões.

b) 	 Partículas	 grossas	 não	 conseguem	 penetrar	 na	 cavidade	 nasal	 e	 nos	

pulmões.

c) 	Particulado	fino	são	as	partículas	de	diâmetro	grande	e	que	podem	pe-

netrar	no	trato	respiratório.

d) 	Particulado	fino	são	as	partículas	de	diâmetro	inferior	e	que	não	podem	

penetrar	no	trato	respiratório.

e) 	N.D.	A
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18. Marque (V) para frase verdadeira e (F) para a falsa. Depois assinale 
a sequência correta.

(__)	 Fumaça	 é	 composta	 por	 partículas	 de	material	 sólido	ou	 líquido	que	

ficam	suspensas	no	ar,	na	forma	de	poeira,	neblina,	aerossol,	fuligem	etc.	

(__)	 A	 fumaça	 vem	 dos	 processos	 de	 combustão	 em	 geral	 (industriais	 e	

veiculares)

(__)	 66%	da	população	urbana	do	mundo	 vive	 sob	níveis	 inaceitáveis	 de	

material	particulado	total.

(__)	Oxidante	fotoquímico	é	o	nome	dado	aos	poluentes	secundários,	pois	

eles	 reagem	quimicamente	na	presença	da	 luz	 solar	 e	 são	produzidos	na	

atmosfera.

(__)	Os	oxidantes	fotoquímicos	são	resultantes	da	oxidação	do	nitrogênio	do	

ar,	da	combustão	dos	motores	dos	veículos	e	dos	processos	industriais.

a) V,	V,	V,	F,	F.

b) F,	F,	F,	F,	F.
c) F,	V,	F,	V,	F.

d) V,	V,	F,	F,	V.
e) V,	V,	V,	V,	V.

19. Marque (V) para a frase verdadeira e (F) para a falsa. Depois 
escolha a alternativa que possui a sequência correta.  

(__)	O	monóxido	de	carbono	(CO)	é	um	gás	inflamável,	incolor,	e	inodoro.

(__)		O	monóxido	de	carbono	é	perigoso	por	que	é	muito	tóxico.	

(__)	O	monóxido	de	carbono	forma	com	a	hemoglobina	um	composto	muito	

estável	e	não	causa	morte.

(__)	A	exposição	a	doses	elevadas	a	esse	gás	pode	ocasionar	problemas	de	

visão,	redução	da	capacidade	e	da	destreza	manual.	

a) 	V,	V,	F,	V

b) 	F,	V,	V,	F
c) 	F,	F,	F,	F

d) 	V,	F,	F,	F
e) 	V,	V,	V,	V
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20. Marque (V) para a frase verdadeira e (F) para a falsa. Depois 
escolha a alternativa que possui a sequência correta.   O dióxido de 
enxofre (SO2) é:

(__)	 um	 gás	 incolor,	 solúvel	 na	 água,	 vem	 dos	 processos	 industriais,	 dos	

automóveis,	 de	 atividades	 vulcânicas	 e	 também	de	descargas	 elétricas	na	

atmosfera.

(__)	um	gás	irritante	para	os	olhos;	mucosa	respiratória	quando	se	apresenta	

na	natureza	em	altas	concentrações,	mas	não	provoca	nenhum	efeito	grave.	

(__)	Um	 composto	 que	quando	 reage	 com	o	 vapor	 d’água	na	 atmosfera	

contribui	para	a	formação	das	chuvas	ácidas.

a) 	V,	V,	F

b) 	F,	V,	V

c) 	F,	F,	F

d) 	V,	F,	V

e) 	V,	V,	V

21. Marque (V) para a frase verdadeira e (F) para a falsa. Depois escolha 
a alternativa que possui a sequência correta, observando a seguinte 
questão: Por que é importante conhecermos sobre a qualidade do 
Ar?

(__)	É	importante	para	se	desenvolver	um	programa	de	controle	da	poluição.

(__)	É	importante	para	fixar	os	padrões	de	qualidade	do	ar.

(__)	É	importante	para	tomar	decisões,	buscando	evitar	episódios	agudos	de	

poluição,	como	o	de	Londres.

(__)	É	importante	para	a	cidade	planejar	o	uso	do	solo,	para	não	impedir	as	

correntes	de	vento,	dispersando	os	poluentes.

a) V,	V,	F,	V

b) F,	V,	V,	F
c) F,	F,	F,	F

d) V,	F,	F,	F
e) V,	V,	V,	V
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22. Com relação aos padrões de qualidade do ar, escreva (V) para a 
frase verdadeira e (F) para a falsa. Depois escolha a alternativa que 
possui a sequência correta.

(__)	 Padrão	Primário,	aquele	nos	quais	as	 concentrações	de	poluentes,	 se	

ultrapassadas,	poderão	afetar	a	saúde	da	população;	este	padrão	pode	ser	

entendido	como	o	nível	máximo	tolerável	de	poluentes	atmosféricos.	

(__)	O	Padrão	Secundário	define	legalmente	as	concentrações	de	poluentes	

abaixo	das	quais	 se	prevê	o	mínimo	efeito	adverso	 sobre	o	bem-estar	da	

população,	bem	como	à	fauna,	à	flora	e	ao	ambiente	em	geral.	

(__)	Padrão	Primário	é	aquele	nos	quais	as	concentrações	de	poluentes,	se	

ultrapassadas,	não	afetam	a	saúde	da	população.

(__)	O	Padrão	Secundário	define	legalmente	as	concentrações	de	poluentes	

acima	 das	 quais	 se	 prevê	 o	mínimo	 efeito	 adverso	 sobre	 o	 bem-estar	 da	

população,	à	fauna,	à	flora	e	ao	ambiente	em	geral.	

a) 	V,	V,	F,	V

b) 	F,	V,	V,	F
c) 	F,	F,	F,	F

d) 	V,	V,	F,	F
e) 	V,	V,	V,	V

23. Os seguintes poluentes são consagrados universalmente como 
indicadores da qualidade do ar. Com relação aos padrões de qualidade 
do ar, escreva (V) para a frase verdadeira e (F) para a falsa. Depois 
escolha a alternativa que possui a sequência correta.

(__)	 MP;	 Fumaça;	 PI	 (partículas	 inaláveis);	 SO2	 (dióxido	 de	 enxofre);	 CO	

(monóxido	de	carbono);	O3	(ozônio)	e	NO2	(dióxido	de	nitrogênio).

(__)	 PI	 (partículas	 inaláveis);	 SO2	 (dióxido	 de	 enxofre);	 CO	 (monóxido	 de	

carbono);	O3	(ozônio)	e	NO2	(dióxido	de	nitrogênio).

(__)	 PI	 (partículas	 inaláveis);	 SO2	 (dióxido	 de	 enxofre);	 CO	 (monóxido	 de	

carbono);	O3	(ozônio).

(__)	 MP;	 Fumaça;	 PI	 (partículas	 inaláveis);	 SO2	 (dióxido	 de	 enxofre);	 CO	

(monóxido	de	carbono).

a) 	V,	V,	F,	V

b) 	F,	V,	V,	F
c) 	F,	F,	F,	F

d) 	V,	F,	F,	F
e) 	V,	V,	V,	V
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24. Existem parâmetros da qualidade do ar que foram estabelecidos 
pelo CONAMA visando alertar a população para os cuidados 
que devem ser tomados em dias muito poluídos. Com base nessa 
informação, marque a alternativa correta. 

I)	Partículas	totais	em	suspensão	–	ATENÇÃO	=	375μg/m3

II)	Partículas	Inaláveis	–	ATENÇÃO	=	420	μg/m3

III) Fumaça	–	ATENÇÃO	=	250	μg/m3

IV)	Dióxido	de	Enxofre	–	ATENÇÃO	=	2100	μg/m3

V)	Dióxido	de	Nitrogênio	–	ATENÇÃO	=	1130	μg/m3

a) (I)	(III)	(V)	estão	corretas.

b) (I)	esta	correta
c) (II)	(IV)	estão	corretas

d) (III)	está	correta
e) (IV)	está	correta.

25. Para se conhecer os níveis da qualidade do ar, os estados, os 
municípios se utilizam de redes de monitoramento que podem ser 
automáticas e manuais, cujo objetivo se baseia em três princípios. 
Assinale a alternativa que demonstra esses princípios:

a) 	Promoção,	Proteção	e	Prevenção

b) 	Proteção,	Prevenção,	Motivação	Ética

c) 	Promoção,	Prevenção,	Motivação	Ética

d) 	Promoção,	Proteção	e	Intervenção	

e) 	Proteção,	Prevenção	e	Intervenção
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26. Os diferentes poluentes causam diferentes impactos sobre a saúde 
humana. Com base nessa informação, marque a alternativa correta. 

I)	Dióxido	de	enxofre	–	SO2:	agrava	as	doenças	respiratórias,	produz	irritação	

no	aparelho	respiratório	e	pode	causar	danos	nos	alvéolos	pulmonares.	

II)	 Monóxido	 de	 Carbono	 –	 CO:	 interfere	 na	 capacidade	 do	 sangue	 de	

oxigenar	os	tecidos,		é	um	gás	asfixiante.	

III)	 Óxidos	 de	 Nitrogênio	 –	 NOx:	 dois	 destes	 óxidos	 são	 importantes	 na	

poluição	do	ar,	o	monóxido	de	nitrogênio	 (NO)	e	o	dióxido	de	nitrogênio	

(NO2).	

IV) Ozônio	–	O3:	oxidante	fotoquímico	muito	 irritante;	causa	 irritação	nos	

olhos,	nas	membranas	do	aparelho	respiratório,	tosse,	sufocação	e	prejudica	

a	ação	dos	pulmões.

V)	Material	Particulado	–	MP:	pode	afetar	o	sistema	circulatório,	nervoso	e	

renal.	Alguns	elementos	são	cancerígenos	e	outros	se	acumulam	nos	ossos	

e	tecidos

a) (I)	(III)	(V)	estão	corretas.

b) (I)	está	correta
c) (II)	(IV)	estão	corretas

d) 	(III)	está	correta
e) Todas	as	alternativas	estão	corretas

27. Escreva (V) para a frase verdadeira e (F) para a falsa. Depois 
assinale a sequência correta.

(__)	Aldeídos	são	compostos	químicos	 resultantes	da	oxidação	parcial	dos	

alcoóis,	causam	irritação	nos	olhos,	no	nariz	e	nas	vias	respiratórias	em	geral,	

provocam	constrição	dos	brônquios,	ou	seja,	crises	asmáticas.	

(__)	Seus	principais	representantes	são	os	NO	(óxidos	de	nitrogênio)	e	o	O3	

(ozônio);

(__)	 São	 gases	 inflamáveis,	 incolores,	 inodoros,	 e	 perigosos	 por	 serem	

altamente	tóxicos.	

a) 	V,	V,	V

b) 	V,	F,	F
c) 	F,	F,	F

d) 	F,	V,	V
e) 	V,	F,	V
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28. Assinale a alternativa correta que explica o que vem a ser danos 
materiais: 

a) 	Somente	abrasão;	deposição;	ataque	químico	e	também	corrosão	ele-

troquímica.

b) 	Atmosferas	poluídas	e	mais	abrasão;	deposição;	ataque	químico	e	tam-

bém	corrosão	eletroquímica.

c) 	Atmosferas	poluídas	e	mais	abrasão;	deposição;	ataque	químico	e	tam-

bém	corrosão	eletroquímica,	além	disso,	necessitam	ainda	da	umidade	do	

ar;	temperatura;	luz	solar;	da	velocidade	do	ar	e	etc.

d) 	Atmosferas	 poluídas	 e	 da	umidade	do	 ar;	 temperatura;	 luz	 solar;	 da	

velocidade	do	ar	e	etc.

e) 	Abrasão;	deposição;	ataque	químico	e	também	corrosão	eletroquímica	

e	atmosferas	poluídas.

29. Tomando como base os quatro títulos da tabela, assinale a 
alternativa incorreta que apontam os danos causados pela poluição 

30. A vegetação, de maneira geral, também sente de diferentes 
formas os efeitos da poluição do ar. Com base nesta afirmativa e 
analisando as frases abaixo, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta.

I)	 O	 SO2	 interfere	 na	 redução	 da	 resistência	 das	 plantas	 aos	 ataques	 de	

pragas.	

II)	 Partículas	 em	 suspensão	 na	 atmosfera	 se	 depositam	 sobre	 as	 folhas,	

impedindo	a	penetração	da	luz,	e	isso	prejudica	o	processo	de	fotossíntese.	

III) As	plantas	são	muito	agredidas	com	a	presença	do	monóxido	de	carbono	

(CO).

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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a) I,	II	estão	corretas

b) I	está	correta
c) II	está	correta

d) III	está	correta
e) Todas	estão	corretas.

31. Em relação aos seres humanos, os poluentes atmosféricos entram 
no indivíduo através dos tecidos:
a) que	formam	o	sistema	nervoso

b) de	revestimento	do	sistema	respiratório

c) dos	vasos	sanguíneos	que	irrigam	o	coração

d) musculares	de	contração	involuntária

e) responsáveis	pelo	funcionamento	dos	rins

32. A água da chuva é normalmente ácida. Porém, a presença 
de poluentes no ar torna essa chuva mais ácida ainda. Sobre esse 
fenômeno, é incorreto afirmar: 

I) Trata-se	de	um	fenômeno	moderno,	que	teve	origem	com	o	desenvolvimento	

dos	grandes	centros	urbanos	e	com	grande	potencial	de	industrialização.

II) Cidades	com	altas	concentrações	de	SO3,	acabam	tendo	a	chuva	ácida,	

pois	esse	composto	reage	com	o	vapor	d’água	da	atmosfera	e	forma	o	ácido	

sulfúrico	(H2SO4).

III)	Os	ácidos	que	compõem	a	chuva	ácida	vêm	em	sua	grande	maioria	das	

fontes	naturais	de	poluição.

a) As	frases	I	e	III	estão	incorretas

b) Apenas	as	II	e	III	estão	incorretas
c) Apenas	a	frase	III	está	incorreta

d) Apenas	a	frase	III	está	incorreta
e) Todas	as	frases	estão	incorretas.
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33. Marque (V) para a frase verdadeira e (F) para a falsa. E depois 
assinale a sequência correta.

(__)	 A	 arquitetura	 em	 todo	 o	 planeta	 também	 sofre	 com	 os	 efeitos	 da	

chuva	ácida,	pois	os	ácidos	acabam	por	reagir	com	a	superfície	construída,	

corroendo	o	material	deixando	esta	superfície	feia.

(__)	No	Brasil,	 como	em	 todo	o	mundo,	 a	 chuva	 ácida	 tem	a	 ver	 com	o	

desenvolvimento	das	 indústrias.	A	 industrialização	brasileira	 foi	 tardia	 e	 a	

partir	de	matrizes	energéticas	muito	poluentes.

(__)	Os	ácidos	sempre	caem	onde	foram	produzidos,	graças	aos	efeitos	da	

meteorologia.

a) V,	F,	F.

b) F,	V,	F.
c) V,	V,	V.

d) V,	V,	F.
e) F,	F,	F.

34. Com relação à camada de ozônio, escreva (V) se a frase for 
verdadeira e (F) se for falsa. Depois assinale a alternativa que possui 
a sequência correta.

(__)	Quando	o	ozônio	se	forma	em	consequência	da	poluição,	é	um	composto	

bastante	 nocivo,	 tanto	 por	 oxidar	 os	 materiais	 quanto	 por	 participar	 de	

reações	fotoquímicas.

(__)	 É	 preciso	 lembrar	 que	nas	 camadas	mais	 altas	 da	 atmosfera	 existe	 e	

sempre	existiu	uma	camada	de	ozônio,	que	é	extremamente	benéfica	aos	

seres	humanos.

(__)	A	redução	da	camada	de	ozônio	pode	ser	medida	através	do	tamanho	

do	buraco	de	ozônio	da	Antártica.	Neste	 local	os	efeitos	destruidores	dos	

CFCs	são	aumentados.

a) 	V,	V,	F

b) 	F,	V,	V
c) 	F,	F,	F

d) 	V,	F,	F
e) 	V,	V,	V
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35. Escreva (V) se a frase for verdadeira e (F) se for falsa. Depois 
assinale a sequência correta. 

(__)	Há	muito	tempo	se	conhece	a	ação	destruidora	dos	raios	ultravioleta	em	

bactérias	e	outros	organismos	patogênicos.	Por	isso,	lâmpadas	de	ultravioleta	

eram	usadas	nos	corredores	dos	hospitais	para	evitar	infecções.

(__)	Mamíferos	e	aves	se	ressentem	muito	vivendo	em	ambientes	poluídos.	

As	variações	na	composição	do	ar	–	maiores	quantidades	de	poluição,	em	

via	de	 regra	 -	afetam	aparelho	 respiratório	de	maneira	 semelhante	ao	do	

homem.

(__)	É	essa	camada	que	não	permite	a	passagem	de	grande	parte	dos	raios	

UV	(ultravioleta)	do	Sol	para	a	terra,	o	que	também	auxilia	na	diminuição	dos	

casos	de	câncer	de	pele.

a) 	V,	F,	V

b) 	F,	F,	V
c) 	F,	F,	F

d) 	V,	V,	V
e) 	V,	F,	F

36. O efeito estufa consiste no aquecimento anormal do planeta 
nas últimas décadas, devido a uma maior retenção atmosférica do 
calor solar absorvido na superfície terrestre. Atividades típicas da 
Era Industrial são consideradas as causas mais prováveis. No efeito 
estufa, o calor encontra maior dificuldade para se irradiar para fora 
do planeta, devido à/ao:

a) 	redução	da	concentração	do	N2	atmosférico,	fixado	industrialmente	na	

produção	de	fertilizantes	químicos.

b) 	 redução	da	camada	de	ozônio,	 resultante	principalmente	da	emissão	

dos	gases	CFCs	(clorofluorcarbonos)	na	atmosfera.

c) 	aumento	da	concentração	de	SO2	atmosférico	e	da	chuva	ácida,	provo-

cados	pela	emissão	de	gases	nos	escapamentos	dos	automóveis	e	chaminés	

de	indústrias.

d) 	Ao	aumento	da	concentração	de	CO2	atmosférico,	como	resultante	da	

combustão	do	petróleo	e	do	carvão	mineral	e	dos	desmatamentos	seguidos	

de	queima	da	matéria	orgânica.

e) 	O	efeito	estufa	na	verdade	é	o	processo	extremamente	acelerado	de	

aquecimento	da	Terra.
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37. Com relação ao efeito estufa, marque (V) se a frase for verdadeira 
e (F) se for falsa. Depois escolha a alternativa que indica a sequência 
correta.

(__)	Esta	é	sequência	na	qual	se	desencadeia	o	efeito	estufa:	A	radiação	solar	

penetra	na	terra	e	é	absorvida.	Parte	da	radiação	volta	ao	espaço,	parte	não	

retorna,	provocando	um	aquecimento.

(__)	 O	 processo	 que	 cria	 o	 efeito	 estufa	 é	 natural	 e	 é	 responsável	 pela	

temperatura	agradável	que	temos	no	planeta.			Se	não	existisse	efeito	estufa,	

a	temperatura	seria	mais	fria	do	que	é	hoje.

(__)	O	gás	metano	hoje	é	considerado	o	mais	poderoso	gás	do	efeito	estufa	

embora,	sua	concentração	no	ar	seja	bem	menor.

a) 	V,	V,	F

b) 	F,	V,	V
c) 	F,	F,	F

d) 	V,	F,	F
e) 	V,	V,	V

38. Escreva (V) se a frase for verdadeira e (F) se for falsa. Depois 
assinale a alternativa que indica a sequência correta. 

(__)	Gás	do	efeito	estufa	-	dióxido	de	carbono	(CO2)	–	suas	principais	causas	

são:	 combustão	 de	 combustíveis	 fósseis:	 petróleo,	 gás	 natural,	 carvão,	

desflorestação	(libertam	CO2	quando	queimadas	ou	cortadas).	

(__)	 Clorofluorcarbono	 (CFC)	 presentes	 em	 sprays,	 motores	 de	 aviões,	

plásticos	e	solventes	utilizados	na	indústria	eletrônica.	

(__)	 	 O	 processo	 que	 cria	 o	 efeito	 estufa	 é	 natural	 e	 é	 responsável	 pela	

temperatura	agradável	que	temos	no	planeta.

a) V,	V,	V

b) F,	F,	F
c) V,	F,	F

d) F,	V,	V
e) Nenhuma	das	alternativas.
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39. A humanidade hoje possui uma ferramenta de grande valia que 
auxilia os técnicos a fazerem um prognóstico do grau em que um 
poluente poderia afetar a qualidade do ar. Estamos falando dos 
modelos de dispersão. Com base nesta assertiva, escreva (V) se a 
frase for verdadeira e (F) se for falsa.

(__)	Foram	criados	para	desenvolver	estratégias	de	controle

(__)	Permitem	a	escolha	de	locais	adequados	para	o	monitoramento

(__)	Permitem	avaliar	os	impactos	ambientais

(__)	Não	é	levado	em	consideração	a	topografia	do	terreno

(__)	Não	observam	a	quantidade	e	periodicidade	da	emissão

Agora,	assinale	a	alternativa	que	aponta	a	sequência	correta:

a) V,	V,	F,	V,	V

b) V,	V,	V,	F,	F
c) F,	F,	F,	F,	F

d) V,	F,	F,	F,	V
e) V,	V,	V,	V,	V

40. A respeito dos modelos utilizados no combate à poluição, escreva 
(V) se a frase for verdadeira e (F) se for falsa. Não esqueça de assinalar 
a alternativa que indica a sequência correta. 

(__)	Cada	modelo	é	usado	para	descrever/identificar	reações	específicas	de	

determinados	tipos	de	poluentes.

(__)	Os	modelos	não	apresentam	limitação	mesmo	em	relação	ao	alcance	

geográfico.

(__)	Os	modelos	na	verdade	procuram	simular	ou	representar	o	que	acontece	

na	vida	real.

a) V,	V,	F

b) F,	F,	F
c) V,	F,	V

d) F,	V,	F
e) Nenhuma	das	alternativas.
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41. Podemos interferir de forma positiva no controle da poluição do 
ar advinda das fontes fixas por meio de: 

I)	Planejamento	Territorial	e	Zoneamento

II) Eliminação	e	Minimização	dos	Poluentes

III)	 Concentração	 dos	 poluentes	 na	 fonte	 para	 tratamento	 antes	 do	

lançamento.

IV)	Diluição	e	mascaramento	dos	poluentes

V)	Instalação	de	equipamentos	de	controle	dos	poluentes

Agora,	assinale	a	alternativa	correta:

a) Somente	as	frases	(I)	(III)	(V)	estão	corretas

b) Somente	as	frases	(II)	(III)	(IV)	estão	corretas

c) Somente	a	frase	(III)	está	correta

d) Somente	a	frase	(V)	está	correta

e) Todas	as	frases	estão	corretas.

42. Analise as frases, e depois assinale a alternativa que não 
corresponde aos itens técnicos usados na escolha do equipamento 
de controle da poluição (ECP).

I -	Natureza	dos	poluentes	–	estado	físico	dos	poluentes

II	-	Taxa	de	emissão	de	poluentes

III	-	Eficiência	do	equipamento	não	é	tão	importante

IV -	Características	do	local

V -	Destinação	final	do	poluente	não	precisa	ser	observada

a) As	frases	(I)	(II)	(IV)	estão	incorretas

b) Apenas	as	frases	(II)	(III)	(IV)	estão	incorretas
c) Apenas	a	frase	(III)	está	incorreta

d) Apenas	a	frase	(V)	está	incorreta
e) Todas	estão	incorretas.

e-Tec Brasil 118



43. Marque a alternativa incorreta referente ao controle das fontes 
fixas que se divide basicamente em controle de materiais particulados 
(MP) e controle de gases e vapores. Para o controle do MP são usados 
coletores do tipo: 

a) Gravitacional	–	disposição	gravitacional	das	partículas	pelo	fluxo	gasoso

b) Inercial	–	não	é	utilizado	para	diminuir	o	tamanho	das	partículas

c) Centrífugos	–	conhecidos	por	ciclones,	usa	a	força	centrífuga;	tem	baixa	

eficiência	para	partículas	inferiores	a	5µ.

d) Úmidos	–	utiliza	quatro	mecanismos	de	coleta:	impactação,	intercepta-

ção,	difusão	e	condensação.

e) Precipitadores	térmicos	-	pouco	utilizados	no	campo	industrial.

44.  Marque a alternativa incorreta referente à existência das diversas 
maneiras de se coletar o poluente no controle de gases e vapores. 

a) Absorção	–	gás	ou	vapor	é	colocado	em	contato	com	o	líquido	no	qual	

ele	é	solúvel.

b) Adsorção	–	retenção	de	certos	poluentes	por	substâncias	de	alta	poro-

sidade.

c) Condensação	–	o	meio	de	resfriamento	é	um	líquido,	é	utilizado	como	

pré-tratamento.

d) Incineração	–	método	eficiente,	usado	 largamente	para	evitar	que	um	

poluente	seja	lançado	na	água,	no	solo	ou	no	ar.	

e) Adsorção	–	consiste	na	não	retenção	de	certos	poluentes	por	substâncias	

de	alta	porosidade.

45. Sabemos que as fontes móveis também geram grande impacto no 
processo saúde/doença a partir dos poluentes do ar. Para minimizar 
em parte esses impactos, foram implementados programas de Gestão 
Ambiental em frotas de transporte de carga e de passageiros visando:

I)	capacitação	de	oficinas	destinadas	à	manutenção	dos	veículos	de	forma	

adequada

II)	incentivo	contínuo	e	melhoria	da	qualidade	dos	combustíveis

III) o	estudo	de	novas	alternativas	de	combustíveis

IV) controle	maior	da	emissão	de	fumaça	preta	nos	motores	movidos	a	diesel.
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Agora,	assinale	a	alternativa	CORRETA:	

a) (I)	(II)	(IV)	estão	corretas

b) (II)	(III)	(IV)	estão	corretas
c) (III)	está	correta

d) Somente	a	frase	(IV)	está	incorreta

e) Todas	estão	corretas.

46. Marque Escreva (V) para as frases verdadeiras e (F) para as falsas. 
Depois assinale a sequência correta.

(__)	Os	veículos	são	divididos	em	duas	categorias:	leves	e	pesados;	

(__)	 Os	 leves	 correspondem	 aos	 carros	 de	 passeio	 e	 utilitários	movidos	 a	

álcool	e/ou	gasolina;	

(__)	Os	veículos	pesados	são	os	que	utilizam	o	óleo	diesel	como	combustível	

(ônibus/caminhões),	e	suas	emissões	vêm	da	exaustão.

a) 	V,	V,	F

b) 	F,	V,	V
c) 	F,	F,	F

d) 	V,	F,	F
e) 	V,	V,	V

47. Escreva (V) para as frases verdadeiras e (F) para as falsas. Depois 
assinale a sequência correta. 

(__)	 É	difícil	 saber	qual	 combustível	polui	mais	ou	menos,	 sabe-se	que	os	

motores	a	diesel	poluem	mais	MP,	SO2	e	NO;	no	entanto	são	os	que	poluem	

menos	CO.

(__)	 Segundo	a	Volvo	Car	Corporation,	 a	 combustão	é	mais	 eficiente	em	

motores	a	diesel.

(__)	Quando	se	compara	os	motores	álcool	x	gasolina,	percebe-se	que	os	

motores	a	álcool	apresentam	maiores	quantidades	de	emissões	de	MP	e	CO.

a) V,	F,	V.

b) V,	V,	F.
c) F,	F,	V.

d) V,	V,	V.
e) F,	F,	F.
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48. Com relação aos aspectos legais para o meio ambiente, pode-se 
dizer que aqui no Brasil essas leis têm sido editadas nas esferas: 

a) 	federal,	estadual	e	municipal.

b) 	federal	e	municipal

c) 	federal	e	estadual

d) 	estadual	e	municipal

e) 	somente	federal

49. A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) disciplinou 
principalmente:

a) 	Estabelecimento	dos	padrões	da	qualidade	ambiental

b) 	Zoneamento	ambiental	é	desnecessário

c) 	Avaliação	de	impactos	ambientais	só	em	casos	raros.

d) 	Licenciamento	e	revisão	de	atividades	efetivas	ou	potencialmente	polui-

doras	não	foram	incluídos	na	política.

e) 	Não	existem	penalidades	disciplinares	ou	compensatórias	quando	não	

se	cumpre	medidas	necessárias	à	preservação.

50. Assinale a alternativa correta que identifica as frases que 
apontam à relevância de alguns itens relacionados ao gerenciamento 
da qualidade do ar. 

I.		Legislação	

II. Padrões	de	Qualidade	do	Ar	

III. Limites	de	Emissão	

IV.	Certificação	e	Licenciamento	Ambiental	

V.	Fiscalização,	Penalidades	etc.

a) As	frases	(II)	(IV)	estão	corretas

b) As	frases	(II)	(III)	(IV)	estão	corretas
c) Só	a	frase	(III)	está	correta

d) Só	a	frase	(IV)	não	está	correta
e) Todas	as	frases	estão	corretas.
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