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i. IDeNTIFlcÃêÃ&
CODfGO
NOME DA:D'l$C}PLiNÃ
EE$7382
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TURMÃ$TE RICAS
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11.PROFESSOR(ÉêÍ MINISTRANTEÍS)
Rogério Games de Oliveira (roqerio.olivei

nl. PRÉ-REÕÜigi:fãs}
CODIGQ
EES7355

NOME DA DISCIPLINA
Transferênciade Calor e Massa ll

EES7366

Termodinâmica: il

IV. CURSO(S) PARA O{S) QUALflS) A DISCIPLINA É OFERECIDA
Graduação em Enç;óRhariadó Enérãià
V.JUSTIFICATIVA

'

O conteúdo lecionado nessa disciplina é importante para o aluno conhecer as alternativas de ciclos e sistemas
para refrigeração e ciimatização, e então, possa escolher aquele que mais se adequa a uma determinada
aplicação
VI.EMENTA

''

Ciclos básicos e avançados por compressão mecânica e térmica. Cálculo de carga térmica em refrigeração e
climatização. Pslcrometria..resfriamentoevaporativo e sistemas dessecantes. Refrigeração e clímatização por
energia solar e rejeito térmico. Bombas de calor

VÊg.Q8JETIVO$
Objetivo Gera!:

Aprofundar
o estudodos ciclosde refrigeração
e de condicionamento
de ar Iniciados
na disciplina
de
Termodinâmica ;il.

Objetivos Específicos:
.
.

.
.
.

Apresentar ciclos básicos e avançados de refrigeração por compressão mecânica e térmica
Demonstrar como calcular a eficiência, a potência térmica e de acionamento dos sistemas de refrigeração
e climatízação
Apresentar sistemas de condicionamentode ar que modificama umídadedo ar.
Demonstrar como calcular a carga térmica de um ambiente.
Apresentar alaumas das alternativa! para refrigeração e climatização que utilizemcalor como principal
l

fonte de energia
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Ciclos básicos e avançados por compressão mecânica

gli:l:,:::iE':l.;:=EilE'ÊZ.=U'?:!.l=:'ãá::::";. . ;~"',;o

Bombas de calor por compressão mecânica e por compressão térmica
Refrigeração e climatizaçâo por energia solar e rejeitotérm co
Determinação de carga térmica em refrigeração e cllmatização.

Aulas exposítivase dialogadasonde o aluno será estimulado a usar experiências pessoais relacionadas ao
assunto da aula. Resolução de exercícios em sala.
X.METOOOLÕêi
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A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0 (seis). ( Art. 69 é 72 da Res. n' 17/CUn/1997)
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Ao alunoeroe llao. comparecer às avail Z/nes ougliao apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
e

Avaliações Escritas(observação:,.definir como será calculada a MF, como no exemplo abaixo)
Haverá 2 avaliações. A nota média final (/Wf:) será calculada da seguinte maneira
' - ---"'-'
t/r' - (P1 * 0.5 -* P-! * 0,5)

Pedido de Nova Avaliação - Art. 74 da Res. Ro 17/CUn/97
e

e

O aluno. que por motivo de força maior e plenamentejustificado, deixar de realizar atividades avaliativas
previstas no plano de ensino. deverá fazer o pedido à Chefia do Departamento de Energia e Sustentabilidade
(EES). dentrodo prazo de 3 (três) dias úteis, apresentandodocumentaçãocomprobatória.O pedidode Nova
Avaliação deve ser formalizado nâ Secretaria Integrada de Departamentos (SID).
A nova avaliação.ocorrerá em até 5 dias úteis após o pedido ser deferido pela chefia da departamento, e
ocorrerá no período da manhã em local a serdefinido. na Unidade Mato Alto..
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XI.CRONOGRAMA PREVISTO
DATA

ASSUNTO

30/07/18a 04/08/18

TI
Apresentação da disciplina, revisão de I' e3 2a
2' da
da Termod
nãmica
ra volumes de controle
Ciclos básicos e ava
dos por como)ressão mecânica
Ciclos básicos e avpllçados por compressão mecânica
Ciclos básicos e avançados por compressão
térmica (absorção
e
adio

C)6/08/]8 a l l /Õ87{'ã'

13/08/18a 18/08/18
20/08/18a 25/08/18

27/08/]8 a 01/C)9/18

5â

6a

mr)rpqqán tórmirn
nrrãn n
Ciclos básicos e avançados por compressão
térmica rnh
(absorção
e

âdsofcão}
Psicrometria. resfriamêntõ avânorntíx/n p i o.n:ne aÀc.óÀ;Rii:l
Psicrometria
Pslcrometria, rnnfriampntn
resfriamento pvnnnrntit/,l
evaporativo ne ciet-....
sistemas ,.laccnPantnc
dessecantes

C)3/09/18a 08/09/18
l0/09/18 a 15/09/18

CCAPC3n

]7/09/18 a 22/09/1.8

9'

24/09/18a 29/09/]8

12a

08/10/]8 à 13/10/18
15/10/18a 20/10/18

10a

]3 a

14a

15 &
16a
]7a
]8a

lga

'

Bombas de calor por compressão mecânica e por compressão
térmica

Refriaeracão ê cliMatizacãó nor ênêrõln
;a nninr
qnlnr ;p
p rpiç:it...,
rpipitn tá,nii;Ã
tórmirn
Refricleracão e ciimatizacão nnr nnprnia nr")larp rpipitn tórmi,.n
Refriaeracão e climatízacãó
Refriaeracãó
cllmatizacão hor
nnr ênnraiã
pnnrnia nolnr
qnlar ã
p rpiPi+n
rpipitn f.âfúi;Ã
tórmirn
Determinação de carão
Deteíminâóãõ
carga térmica
térmica êm
nm rêffiàpràeâó
rpfrinpr;ar.ânp ruim,fii;li:;ãÂ
rlimnti7arãn
[)eterminacão dê
Determinação
de óarüa
cama tórmirn
fórmica êrh
pm rafrinprnr3?..,
rpfrinprnrãn a
n ,..
f-limati7
i ii; rãn
ãX
[)eterrRinacão
li 3ti7n,.ãÀ
Determinacão de óâraa
carga térmica
térmica çlm
pm rêffinçlrneân
rpfrirlprnr'ãn p fr.limati7anãn

C)l/lO/18 a 06/10/18

22/10/18 ã 27/10/18
29/10/18 a 03/11/18

C)5/1]/1 8 a 10/11/18

12/11/18a
]9/11/18 a
26/11/18ã
03/12/18a

ae

Aõreseütaeãóde
Anresentacão
de nr
nroieto
í@ íêãtrêaà
fentrena d©
de nrniPtn\
rai # \
Aoresentacãa d@ üfãiafa

17/11/18
24/11/18
01/12/18
05/12/18

Exame de fêcu eracãó f26/íq/'í8}

XII. Feriados e dias não letivas previstos para o semestre 2018.2
DATA
07/09/18 (sêk)

08/09/18(sab
]2/10/18 (sexo
13/]0/18 (sãb}
C)2/11/18{$ex)

03/11/18($ab)
15/11/18(qui)
16/11/18(sex)
17/] ]/18 (sabe

Independência do Brasil

Dia nãolêtívo
Nossa Senhora Aparecida
Diâ náoletivo
Finados
Dia nãoietivo
Proclamação da Reptlblica
Dià nãoietivo
Dia nãoietivo
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