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11Í:CURSOÍS.e4e4.QHL9yAL{IS} A DI$ÇIPUNA É ÕFÊêÊêÍÕÃ
G raduação em Enggllljlgllg.,gg.,E091glg:

V.JU$TIF$CÃT}VA
Combustão é o processo mais antigo aplicado a materiais sólidos para a plÕãÜçãÕ ãl$'ê15êfjãÍa
lermlca. mas na
outros processos aplicáveis: tais como pirólisee gaseificação. Considerando-se a anualdependência mundial de
combustíveis sólidos convencionais (carvão mineral e madeira. pot exemplo) para produção de energia [érmlca e
elétrica=a dificuldadede disposição adequada de resíduos sólidos e o elevado custo associado: a disponibilidade
de grande diversidade e quantidade de resíduos sólidos com potencial energético. tornam se imprescindíveis ao l

Engenheiro
de Energiao conhecimento
e a capacidadede análise,operaçãoe otimizaçãode sistemasde

conversão térmica de sólidos com vistas ao aumento da eficiência energética de sistemas já Instalados: da
exploração de fontes alternativas: e do desenvolvimento de novos processos, mais eficientes e com menores
impactos social e ambiental.

VI.EMENTA
Panoramas mundial e brasileiro em fósseis. biomassa e resíduos- Caracterização de sólidos como combustíveis.
F'rocessos de conversão térmica de sólidos: pirólise, gaseiflcação e combustão. Aplicação dos produtos da

conve rsão {érm lca.

WIÊ.08JETiVQS
Quis!!!a.g91aE f:ornecer subsídios para análise: prometo:operação e otimização de processos de conversão
térmica de sólidos.

Obietivos Específic $:
+ Apresentar os processos de conversão térmica de sólidos. sua importância e sua aplicabilidade no cenário
energético local. nacional e mundial:
.
Relacionar e caracterizar os principais sólidos utilizados como fonte de energia em processos de
conversão têrÊnlca:

.
.

Descrever características, propriedades físico-químicas e metodologias aplicáveis à avaliação do potencial
de aplicaçãode sólidoscomo combustíveis:
Descrever processos genéricos de pirólise, de gaseificação e de combustãol

e

Apresentar

os principais sistemas de conversão térmica utilizados industrialmente, relacionando
propriedades dos sólidos combustíveis a parâmetros operacionais, produtos, resíduos e possibilidades de
aplicação.

VIII.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conteúdo Teórico:
l INTRODUÇÃO
1.1 Combustíveis sólidos: definição, origem e tipos;
1.2 Panoramas mundial e brasileiro em fósseis, biomassa e resíduos;
2 CARACTERIZAÇÃO DE SÓLIDOS COMO COMBUSTÍVEIS
2.1 Tipos, classificação e propriedades físico-químicasl
2.2 Disponibilidade, logística de coleta, transporte e armazenamentol
2.3 Pré-tratamento de sólidos: redução de tamanha de partícula, compactação, torrefação, outros;
3 PROCESSOS DE CONVERSÃO TÉRMICA DE SÓLIDOS
3.1 Introdução e definições fundamentaisl

3.2 Combustão;

Etapas do processo de combustão e produtos formados;
Parâmetros e controle operacional do processo de combustão:
Cálculos estequiométricos da combustãol
Tipos. prometo
e operação de reatores de combustão (combustores);
Emissões e análise do processo de combustão;

3.3 Pirólise;
e
e

8

Etapas do processo de plróiise e produtos formadosl
Pirólise lenta ou carbonização: tecnologias e sistemas de carbonização;
Piróllse rápida: tecnologias e sistemas de pirólise rápidas

3.4 Gaseificaçãol
.
e

4

Etapas do processo de gaseificação e produtos formadosl
Tecnologias e sistemas de gaseificação;

APLICAÇÃO DOS PRODUTOS DA CONVERSÃO TERMICA
4.1 Produtos da piróllse

4.2 Produtos da gaseificaçãol

4.3 Produtos da combustão
Çpnteúqo l3rátiço:, Não sç ppliçg

IX. METODOLOGIA DE ENSINO/ DESENVOLVIMENTO DO P8Q984WA
O processo de ensino/aprendizagemserá compostopor:
1. Aulas teóricas com utilizaçãode quadroe recursos áudio visuais;
2.

Atividades dirigidas em sala de aula ou extraclasse (seminários Individuais ou em grupo, elaboração de

trabalhos escritos, resolução de listas de exercícios, estudo de tópico para apresentação ou arguição oral
em sala de aula, palestras, entre outras). As atividadesdirigidasserão realizadas em data/prazo
devidamente acordado. Visita(s) técnica(s) de estudos a empresas do setor de energia prevista(s) em
outra(s) disciplina(s) poderá(ão) ser incorporada(s) ao cronograma desta disciplina por apresentar(em)
interesses comuns no âmbito de seus conteúdos.
A plataforma Moodle-UFSC será canal auxiliarde comunicação entre professora e alunos. Todo o material didático
e de apoio será postado no ambiente da disciplina no Moodle ou, alternativamente, enviado por e-mail ou
disponibilizadona forma impressa quando necessário.
Observação: A professora estará disponível para atendimento aos alunos em sua sala no seguinte dia da semana
e horário: terça-feira, 16h20min às 18h00miD ]]

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
e

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/1 997)

O aluno com frequência suficiente(FS) e média das notas de avaliações 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 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)

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).

Avaliações: Serão realizadasativldadesindividuaisou em grupo (pelo menos 3 (três)) e l (urna) avaliação
individualescrita (AE) ao longo do semestre. Cada avaliação receberá nota entre zero (0) e dez (lO). A média
aritméticasimples das notas obtidas nas atividades individuais ou em grupo (MA) e a nota obtida inâavaliação
Individualescrita(AE) terão ambas peso 3 <três) no cálculo da média final(MF) da disciplina:

(A//1)* 3 + (/1/i') * 3
6

A avaliação individualescrita (AE) poderá conter questões objellvas. objetivas mistas e dissertativas

Pedido de Nova Avaliação
«

8

Àrt.74 da R©$.Ro17/Cun/97

C) aluno: que por motivode força maior e plenamente justificado: deixar de realizar atividades avaliatlvas
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).
A Nova Avaliação: assim como a Avaliação de Recuperação. englobarátodo o conteúdodo semestre e
ocorrerá conforme Indicado no cronoclrama a seguir.

X!.ÇRONOGRÂMAPREVÊ$Ta

.ê&;.L

ep.

ÀS$UNTQ

30/'07/18a 04/08'18

Apresentaçãodo plano de ensino. l) INTFiODUÇAO.l.l

06/'08/18 a ] 1/0{3/18

1) INTRODUÇÃO. 1.1 Cotnbustíveis sólidos: definicão: origem e
tipos. 1.2 Panoramas mundiale brasileiroem fósseis. bioi"nessae

3"

13/08/18a 18/08/18

1) 1NTRC)DUÇAO. 1.1 Combustíveis sólidos: definição. origem el
tipos. 1.2 Pêànoramasmundiale brasileiroem fósseis. biomassa e

4*

20/08./18a 25/08/18

2) CARACTERIZAÇÃO

1'

27./08/]8 a 01/09/18

7'

03/09./]8 a 08/09/18
l0/09/18 a 15/09/18

8'

17/09/18a 22/09/18

9'

24/09/18a 29/09/18

]0'

0]/10/18 a 06.'10/18

]l '

12*

13;
14'
]5 "
16*

resíduos.

DE SOLtDC)S

COMO

COMBUST:VENS:

2.1

:tlÉZgg=çlassificacão g.pi.gÉlaSçlgqSZ.[glçg.gU!!n ]çgE

2) CARACTERIZACAO DE SOLIDOS COMO COMBUSTÍVEIS. 2.2
Disponibilidade. logística de Goleia. transporte e arEnazenamento. 2.3
Pré-tratar-nento de sólidos: redução de tamanho de parllcula:

5"

6"

Combustíveis sólidos: definição=.gíiaeme tipo?:

08/10/18a 13/10/]8
15/10/18a 20/10/18
22./10/18a 27/10/]8

29/10/{8 a Q3/1{,/]8
05,/11/18 a lO/11/18

12/1] /18 a 17./]] /18

com pactação.

ÃTgVÊDADE

torrefação,

outros .

]. 0;'.'ü9/'=0'1'7 {$©xl:

cri üo

ÂTÊVÍDÃDE ]. 3) PROCESSOS DE CONVERSÃO TERM}CA DE
SOLIDC)S.

3.1 : Introdução

e definições

undamentais.

3.2 cçl111=bustão:.l

3) PROCESSOS DE CONVERSÃO TERMiCA DE SÓLIDOS. 3.2
Combustão.

3) PROCESSOS DE CONVERSÃO TERMtCA DOS SóLiDOS. 3.2
Combustão.

ATIVIDADE 2. 3) PROCESSOS DE CONVERSÃO TERMÉCA DOS
SC)LIDOS. 3.2 Combustão,
3) PROCESSOS DE CONVERSÃO TERMICA DOS SOLfDOS. 3.2
Cclmbustão. 12,/«iü.; 8 íf ex>: 1:c:!;:!dc}

3) PROCESSOSDE CONVERSÃOTERíalCADE SÓLIDOS.3.3
Plróiise

3) PROCESSOSDE CONVERSÃOTERMICADE SOLEDOS.3.3
Piróiise. 3.4 Gaseificacão.

3) PROCESSOS DE CONVERSÃO TERMfCA DE SÓLIDOS. 3.4

qggÊl11çgç@:.C::=jlE::=t::!:Lk:!&j

ÂVÂL$ÂÇAQ ESCRÊTA{ÃE
4-)APLICAÇÃO DOS PRODUTOS DA CONVERSÃO TÉRMICA DOS
SÓLIDOS. 4.1 Produtos da pirólise.a-2 Produtosda gaseificação. 4 3

Produtos da combustão. ÃTIVgDÂDE 3. 8;;1 .,:18{$exl: il)a {)ão le lvo.

l
+

17'
18'
19;

ATIVIDADE 3.
ATIVIDADE 3.
NOVA AVALIAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO.

19/11/18 a 24/11/18

26/11/18a O1/12/18
03/12/18 a 05/12/18

OBS: O cronograma está sujeito a ajustes

XII. Feriados e dias não letivos previstos para o semestre 2018.2
DATA
07/09/18(sex)
08/09/18(sab)
12/10/18(sex)
]3/10/18 (sab)
02/11/18(sex)
03/11/18(sab)
15/11/18(qui)
16/11/18(sex)

Independência do Brasil
Dla nãoletivo
Nossa Senhora Aparecida
Dia nãoletivo
Finados
Dia nãoletivo
Proclam ação da República

Dia nãoletivo
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