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11. PROFESSORÍES) MINISTRANTEfS)
Thiago Dutra (dutra.thiaao(â)urso.br}

111. PRÉ-REQUISITOÍS)
CQDiGQ NOME DAD!$CIPLÊNA

EES7366 (ou EES7351 )
EES7355

Termodinâmica ll
Transferência de Calor e Massa il

IV. CURSO(S) PARA OÍS) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA
{3radüação eM Enà;enharia dé Ehefaià

V.JU$TIFiG.ATIÇA : : ' l :
Esta disciplina aborda um conteúdo aplicado, reunindo fundamentos apresentados aos estudantes ao longo do curso
de engenharia de energia e conferindo uma complementação na sua formação profissional. O conteúdo tem relação
direta com ativídades profissionais que poderão ger realizadas pelo engenheiro de energia. como atuar na
análise/dimensionamento de equipamentos de geração e distribuição de vapor, equipamentos para refrigeração e
óóhdiciónarnentó de ar, bém COMO;na modélaaéM.: éimüiàcão e otiMlzaóãó:dé distem:às téfhióos.

V$.EMENTA
Geração e distribuição de vapor. Equipamentos para refrigeração e ar condicionado. Modelagem, simulação e
otimizacãó de sistemas térmicos.

Víl.QBJeTêVO$

Obíetivos Gerais:
Ao término desta disciplina, é esperado que o aluno demonstre conhecimento sobre os principais aspectos
relacionados a geração e distrbuição de vapor, equipamentos de refrigeração e condicionamento de ar. e
modelagem simulação e otimização de sistemas térmicos.

Obletivo$ Específicos:
Para tanto, espera-se que os alunos:

. Realizem análises teóricas de ciclos de potência a vapor e demonstrem conhecimento de conceitos
associados geradores de vapor(função, componentes, combustão e balanços energéticos) e à distribuição
de vapor;

. Reconheçam os principais equipamentos utilizados em refrigeração e condicionamento de ar bem como
seustipos e funçõesl



X. METODOLOGIA E INSIBUWENTOS DE AVALJ4ÇÃq

A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais
deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada
disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não comparecer no mínimo a 75% das mesmas.

A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0 (seis). (Art. 69 e 72 da Res. n' 17/CUn/1997)

Avaliações :
Serão realizadas três provas escritas referentes aos tópicos l e 2 do conteúdo programático: PI , P2 e P3
Haverá um trabalho para avaliação do tópico 3 do conteúdo programático: T

A média final(MF) será calculada a partir da combinação das quatro notas(PI , P2, P3 e T), conforme a equação
abaixo:

P1 0,25+P2-0,25+P3 0,25+T'0,25

8 O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações (MF) do semestre entre 3.0 e 5,5 terá
direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC), exceto as atividades constantes no art.70,$ 2'. A nota
final (NF) será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais (MF) e
a nota obtida na nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997).

NF = (.MF -F REC)/2

Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0 (zero). (Art. 70, $ 4' da Res. n' 17/CUn/1997)

Pedido de Nova Avaliação - Art. 74 da Res. Do 17/CUn/97
e Q aluno que, por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar atividades avaliativas

previstas no plano de ensino. deverá fazer o pedido à Chefia do Departamento de Energia e Sustentabilidade
(EES), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis. apresentando documentação comprobatória. O pedido de Nova
Avaliação deve ser formalizado na Secretaria Integrada de Departamentos (SID).

iX. METODOLOGIA DE ENSINO/ 0ESENVQ
Aula expôs t va e d alogada, utilizando projeção e quadro negro. Resolução de exercícios em sala. Proposição de
listas de exercícios e/ou trabalhos extraclasse:

Vg$Ê.CONTEÜDaPROGRAMÂ?!CO
Gõnt@údo TeórÊoa=

1 . Geração e distribuição de vapor
- Revisão do cicio dõ Rankinel
- Aspectos gerais sobre geradores de vapoíl
- Cótnbustãó é óombustiveis;
- Fornalhas e queimadores=
- Dispositivos de controle e seguranças
. Transferência de càlclr éM caldeírasl

Distribuição de vapor.

2. Equipamentos de refrigeração e condicionamento de ar
- Evaporadores e condensadoresl
- Conlpressoresl
- Dispositivos de expansão.

3. Modelagem, simulação e otimização de sistemas térmicos
Modelagem matemáticas

- Modelagem numérica/sitnulaçãol
- Otimlzação.



+ A Nova Avaliação deverá englobar todo o conteúdo do semestre e ocorrerá no penultimo dia de aula, conforme
cronograma a seguir.

s.. rendimento aos alunos: terças-feiras, das 18h às 9:30h ou por e.mail

XII. Feriados e dias não letivos previstos para o semestre 2018.1
DATA  

30/03/18 {sex  Sexta-feira Santa
31/03/18 sabe Día não lesivo
03/04/1 8 íter}   Aniversário da Cidade
21/04/18 (sab) Tiradentes
30/04/18 seq   Dia não lesivo
O1/05/18 (ter) Dla do Trabalhador
04/05/18 {sex   Día da Padroeira da Cidade de Araranguá
31/05/18 club ) :orpus Chrfsti
01/06/18 (sex) Dla não lesivo

02/06/18 (sab) Dla 11ão lesivo

Vlg,BÊBL8QGRÂFIÂ BÃ$!CA

1 . BAZZO. E. Geração de Vapor. 2' edição. Editora da UFSC. 1995.
2. TELLES. P. C. S. Tubulações Industriais - Cálculo. 9; edição. Editora LTC. 1999.
3. STOECKER. W. F.l Jones, J. W. Refrigeração e Ar Condicionado. Editora McGraw-Hall do Brasil, Lida. 1 985-
4. STOECKER, W. F. Design of Thermal Systems. 3. ed. Ohio: Mcgraw-hill Science/engineering/math, 1989. 528

VIII.B$BLÊOGRAFÊA COMPLEMENTAR

1. MACINTYRE, A. J. Equipamentos Industriais e de processos. Río de Janeiro: LTC. 1997. 278 p.
2. JALURIA. Yogesh. Design and Optimization of Thermal .Systems. 2. ed. Ohio: Crc Press, 2007- 752 p.
3. BEJAN, A.l Tsatsaronis G.l Michael Moran. Thermal Design and Optimization. lst ed. John Wiley & Sons.

1996. 560 P.
4. GOSNEY, W. B. Principles of Refrigeration. Cambridge University Press. 1982.
5. Comouter Methçlds for Engineering with MATLAB® Applications, 2nd ed. CRC Press. 2011

Xg.CRONOGRAMAPREVl$TO
SEMANA l DATA [ ASSUNTO

1' 26/02/18a03/03/18 ARevisentaçÉcií:lndpRnnknp estória da geração de vapor.
2a 05/03/18 á 10703/18 Rêvlsãó dn eicln d Ranklnp Acha,.tne flá;;::i. ,.4. ;iX;=H,.«-.n HA .'nAA,
3a 12/03/18 a 17/03/]8 Combt estão nnmh! l tívói
4' 19/03/18 a 24/03/18 Fornalhas Ê âl : IMaNóraq
5' 26/03/18 a 31/03/]8 Rêvlsão. Prova 3 {2R/â3/#R

  02/04/18 a 07/04/18 Dispositivos dà contraía A gane irnr\nb
  09/04/18 a 14/04/18 Tirai)em . Transferência de calor em caldnlrns
  16/04/18 a 21/04/18 frangferência dó caiar nm n Id írnq hiiãihlli.aÀ H :;; X

9' 23/04/18 a 28/04/18 Distribuição dgXg.pgL&gvllêP:!g.ggYg.P91:Bgyllao.
Eg!.iegg.(!Q{Q4ü.gl: Prova 2.f02/05/1gl
Revisão do ciclo dn rpfrin©rnnãn Fvnr\nrndarnc ó f''nndanQn''!'~-âc

  30/04/18 à 05/05/18
  07/05/18 a 12/05/18



6
7

CHAPRA. s. c.; CANALE, R. P. Métodos Numéricos para Engenharia
CHê

5a ed. McGraw-Hil1, 2008.
CENGAGE Learning, 201 0
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