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Obietivos Específicos
Para alcançares objetivos gerais é esperado que aluno conheça e compreenda
. Os diferentes tipos e característicasdos resíduos sólidos
. Os tratamentos dados aos resíduos sólidos das indústrias geradoras de energia
causados por indústrias
. Estratégias de ações adotadas na solução de problemas ambientais (poluição)
geradoras de energia por meio da utilização de resíduos
. As técnicas necessárias para recuperação de áreas deg radadas e/ou contaminadas

VÍê}.CONTEUDO PROGRAMÁTICO
»

Introdução ao estudo dos resíduos sólidos

'
'
'
.

Classificação e caracterização dos resíduos sólidos urbanos
Gerenciamento e gestão dos resíduos sólidos urbanos
Legislação ambiental aplicada à gestão de resíduos sólidos
Resíduos das Indústriasgeradoras de energia: Indtlstriasgeradoras de energia: tipos de resíduos

'
'
'
'

Disposição final de resíduos sólidos: aterros sanitários, controlados e aterros industriais
Aproveitamento energético de biogás de aterro sanitário
Principais tratamentos aplicados a resíduos
Recuperação de áreas degradadas e/ou contaminadas por sistemas de extração. geração: conversão e
transporte de energia: remediação, blorremediação: fitorremediacão

disposição e potencial poluidor:

ÊX. METODOLOGIA DE

ENSINO/ DESENVO

l Aulas expositivas intercaladas com discussões onde serão fornecidos os conceitos e realizados exercícios de

fixação do conteúdo

2. Material de apoio postado no Moodle
3.Desenvolvimento de exercícios, traí lhos e seminários
A disciplina será ministrada por meio de aulas expositivas e dialogada. onde serão fornecidos os conceitos e

realizados exercícios de fixação do conteúdo. A metodologia de ensino buscara sistematicamentea

contextuallzação dos conceitos com exemplos concretos e práticos do cotidlano de um engenheiro. Todo material
didáticode apoio será postado no Moodle ou enviado vla email

X METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
'

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 mínll-napara aprovação na disciplina será 6 0 (seis) ( Art. 69 e 72 da Res. n' 17/'CUn/1997)

'

O aluno corri frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliãcões do semestre entre 3 0 n q R +a-ó.
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'

Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída

'

Avaliações Escritas

nota 0(zero).(Art.

70, $ 4' da Res. n' 17/CUn/1997)

As avaliações poderão conter questões objetlvas: objetivas mistas e dissertativas

Pedidode Nova Avaliação - Art. 74 da Res. Ro 17/CUn/97
O aluno, que por motivo de força maior e plenamentejustificado. deixar de realizar atividades avaliativas
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1'
2'
3*
4

5'
6'

7*

9

]0 '

13'
14'
15 '
16

30/07/18a 04/08/18
06/08/18a 11/08/18
13/08/188 18/08/18
20/08/18a 25/08/18
27/08/18a 01/09/18

ASSUNTO
Apresentação da disciplina
Contextuallzacão do tema
Tipologias de resíduos

Classificação e caracterização dos resíduos sólidos
Gerenciamento e gestão dos resíduos sólidos. Resíduos das indústrias
geradoras de energia: Indústrias geradoras de energia: tipos de resíduos
disposição e potencial poluidor
03/Q9/18 a 08/09/18 Resíduos das indústrias geradoras de energia: Indústrias geradoras de
energia. tipos de resíduos. disposição e potencia f?gjyidor
l C)/09/]
8 a 15/09/1
8 11/09: Avaliação l(prova). Legislação ambiental brasileira aplicada aos
resíduos sólidos
17/Q9/18a 22/09/18 Disposição final de resíduos sólidos aterros sanitários: controlados e
aterros Industriais
24/09/]8 a 29/09/18 Aproveitamento energético de b ogÕ! de aterro sanitário
01/10/18a 06/10/18 Aproveitamento energético de biogás de aterro sanitário Principais
tratamentos aplicados a resíduos

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

os/] l/]"g'ã l Õ711/18
] 2/11/18 a 17/11/18
26/11/18a Q1/12/18
03/12/18a 05/12/18

12/10/18 (sex)

13/10/18(sab)
02/1]/18 (sex)

Nossa Senhora Aparecida
Dia nãoietivo
Finados

03/11/18 (sab)

Dla não lesivo

1 5/11/1 8 (qul)

.

Proclamação da República

llllli:[ :T=:]]E:]i]TXH]] :]ç !::ii:i]iritii'ii3i
c2011. 682 P.iSB

http://ufsc.bv3digitalpagescombr/>

2

3

..

.

.

.

A

..

GALDINO. A M R. Introdução ao estudo da poluição dos ecossistemas llivroeletrõnicolCuritiba
InterSaber. 2015. Disponível em: < http://ufsc.bv3.digltalpages cota br/>
NEPOMUNECO. A.N. Estudo gtécrllcas de recupel.anão de áreas degradadas

jlivro eletrõnícol

4
5
6

Curitiba= InterSaberes, 201 5. Disponível em: < http://ufsc.bv3.digitalpages.com.br/>

REIS, L.B. Energia Elétrica e Sustentabilidade [livroe]etrõn]co].sp:mANOLE, 2006. Disponíve]em
http://ufsc. bv3.dlgitalpages. com .b r/>

WALTER, M.F.] ROMANELLI, T.L. Recursos energéticos e ambiente [livroeletrõnico].Curitiba

InterSaber. 2015. Disponível em: < http://ufsc.bv3.digitalpages.com.br/>
politica e teoria [iivro eletrõnico]

THOMA. J.M.] CALLAN. S.J. Economia ambiental: aplicações,
Ç909age.beqrl\i.py..EjgjçêSg.yga

. 2QÇ?9 Disponível

em: < httpl{/ufsc by3 digjtalpage!.gQ111=bÜ

Professor

Cú.e..«. P...;i, U

Tatiana Pineda Vásquez

Aprovado pelo Colegiado do Curso em .?!/ r'/ 2'W X

Presidente do Colegiada
h

<

