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CIÊNCIAS – AULA 2 
 
Unidade Temática: Matéria e energia. 

Objetos de Conhecimento: Efeitos da luz nos materiais. Saúde auditiva e visual. 

 

Familiares ou responsáveis, caso seja necessário leiam as comandas em voz alta. 

 

Poluição auditiva e visual 
 

 
 

 A imagem acima mostra duas situações diferentes. Uma mostra um lugar preservado e a 

outra mostra um lugar poluído. 

 Normalmente, quando pensamos em poluição, imagens como essa mostrada acima vêm à 

nossa mente.  

 Mas também existem poluições que não vemos e muitas vezes nem sabemos que são 

consideradas poluições. São elas: 

• Poluição sonora: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a poluição sonora 

é hoje, depois do ar e da água, o problema ambiental que afeta o maior número de 

pessoas. O excesso de ruído pode afetar o indivíduo sob vários aspectos, podendo 

causar perda auditiva, alterações orgânicas, emocionais e sociais. Todos esses 

prejuízos dependem do nível de barulho ao qual a pessoa está exposta, bem como o 

tempo de exposição. Por isso, algumas vezes, quando estamos em um local onde o 

barulho é muito alto, nos sentimos irritados, com dor de cabeça, dor de ouvido e outros 

sintomas. 
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• Poluição visual: Pode ser causada pelo excesso de estímulos visuais presentes em 

um ambiente, e geralmente é causada pelo homem, como anúncios, cartazes 

publicitários, outdoors, pichações. A exposição prolongada a esse tipo de poluição pode 

causar desconforto visual e irritabilidade, além de poder distrair motoristas, causando 

acidentes. 
Fonte: adaptado por Laís Prado de https://vivamelhoronline.com/2013/11/08/poluicao-sonora-e-

problema-das-metropoles/ | https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1895/poluicao-visual-e-ambientes-

visualmente-saudaveis | Acesso em 11/01/2021 

Imagem: freepik.com 

 

 

1- Você já conhecia esse outro tipo de poluição? Ficou surpreso(a)? Por quê? 

  

  

  

 

 

2- Você conhece lugares onde há poluição sonora ou visual? Quais? 

  

  

 

 

3- Quais atitudes podemos ter para melhorar a poluição sonora e a poluição visual? 

  

  

  

  

 

  


