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V.JU$T$F8CATiVÃ

C) conteúdo lecionado nessa disciplina é importante para o aluno conhecer as alternativas de ciclos e sistemas
para refrigeração e ciimatlzação. e então: possa escolher aquele que rllals se adequa a uma detertnlnada
aplicação
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CODêGO NOME DA DISCIPLINA

EES7355 Transferência de Calor e Massa ii

V!.EMENTA

Ciclos básicos e avançados por compressão mecânica e térmica. Cálculo de carga térrnlca ein refrigeração e
climatização. Psicrometria. resfriamento evaporativo e sistemas dessecanles. Refrigeração e cllmatlzação por
emergia solar e rejeito térmico. Bombas de calor

V$!.QBJETIVOS

Objetivo Geral:

Aprofundar o estudo dos ciclos de refrigeração e de condicionamento de aí iniciados na disciplina de
[ermodlnâmlca li

Obietivos Específicos:

. Apresentar ciclos básicos e avançados de refrigeração por compressão mecânica e térPnlca
e Demonstrar como calcular a efIcIêncIa. a potência térmica e de acionamento dos sistemas de refrigeração

e cllmatlzaçâo
' Apresentar sistemas de condicionamento de ar que modiflcarr a umidade do ar
* Demonstrar como calcular a carga térmica de um ambiente
' Apresentar algumas das alternativas para refrigeração e climatlzaçâo que utilizem calor como principal

fonte de energia



Xê.CRONOGRÂWÁPREVêSTQ
AULA DATA ASSUNTO

13CI/07/] 8 a Q4/Q8/] 8 Dará volumes de controle
Cicios básicos e avançados por compressãc} mecânica

:r comoressão mecânicaCiclos básicos e avançados
Ciclos básicos e avançados por compressão térmica (absorção e
adsorcão
Ciclos básicos e avançados por compressão térmica (absorção e
adsorção

06/Ci8/1 8 a ] l /C)8/1 8
13/08/]8 a 18/08/18
20/ü8/18 a 25/!.)8/18

27/08/18 a 01/09/18

vlli.CONTEÚDO PKoaKAmAjlÇg

. Ciclos básicos e avançados por compressão mecânica
, Cicios básicos e avançados por compressão térmica(absorção e adsorçãol
, Psicrometrla. resfriamento evaporativo e sisteEnas dessecantes
+ Bombas de calor por coar)pressão rrlecànica e por compressão térmica
. Refrigeração e climatização por energia solar e rejeito térmico
. Determinação de carga térmica em refrigeração e cllmatização

IÍ. ÜÊfOOOLOGIA DE ENSIN

Aulas expositivos e dialogadas onde o aluno será estimulado a usar experiências pessoais relacionadas ao
assunto da aula Resolução de exercícios em sala

X. MÉTODOLOGÊÂ E ÊN$TRUWENTOS DE ÂVÂLêAÇAO

. A verificação do !endlmento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais
deverão ser atingidos conjuntamente Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada
d sciplina: Ficando nela reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo a 75'lZo das mesmas

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

. O aluno com frequência suficiente IFS) 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
nata será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais (MF) e a
nota obtida na no~/a avaliação LNEC)(Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997>.

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

* ÂvaÊÊ çõ $ Escritas
Haverá 2 avaliações A nota média final (/WFj será calculada da seguinte maneira

1//.'= (/'1 x{):5 F /'2x0.5)

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

. O aluno. que por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar atividades avallativas
previstas no plano de ensino. deverá fazer o pedido à Chefia do Departamento de Energia e Sustentabilidade
(EES). deratro do prazo de 3 (trêsl) dias Citeis. apresentando documentação comprobatória. O pedido de Nova
Avaliação deve ser formalizado na Secretaria Integrada de Departamentos (SID)

. A novB avaliação ocorrerá em até 5 dias úteis após o pedido ser deferido pela chefia do departamento, e
ocorrerá no período da manhã em local a ser definido, na Unidade Mato Alto



03/09/18 a 08/09/18
l0/09/18 a 15/09/18

Psicrometrla, resfriamento eva
Psicrometrla. resfriamento evaporativo
Bombas de calor

orativo e sistemas dessecantes
e sistemas dessecantes

por compressão mecânica e por compressão17/09/18 a 22/09/18

24/09/18
01/10/18
08/10/18
15/10/18
22/10/18
29/10/18
05/11/18
12/11/18
19/11/18
26/11/18
03/12/18

29/09/18
06/10/18
13/10/18
20/10/18
27/10/18
03/11/18
lO/11/18
17/11/18
24/11/18
01/12/18
05/12/18

I' avalia o(24/09/18
Refrigeração e climatiza
Refrigeração e climatizacáo
Refrigeração e climatização por eneraia solar e rejeito
Determinação de carga térmica em refrlaeracão e climatiza
Determinação de carpa térmica
Determina o de car(
Apresentação de prometo
Apresentação de prometo
Exame de recuperação {26/11/18
Divulgação de notas

térlnlca

energia solar e relento térmico
Por energia solar e rejeito térmico

térmico

em refrigeração e climatização
gçêo

IgDtrega de projeto

ao

XII. Feriados e dias não letivos previs
DATA

07/09/18 (sex ndependência do Bus
08/09/18 (sab Dia nãoletivo
12/10/18 (sex Nossa Senhora Aoarecida

Dia nãoletivo13/10/18 (sab
02/11/18 (sex Finados

Dia nãoletivo03/11/18 (sab
15/11/18 (au Proclamação da República

Dla nãoletivo16/11/18 (sex
17/11/18 (sab Dia nãoletivo

2

3

4.

5.

ASI..IRAE. 20o9. 88o P.
Americart Sclcíctv o{ l leating Rclliueratina ai\d
ASl"IRAE. 20 tO. 758 P.
Amei'ican Societ\ oí l-leatíng Reli'iqcralíng and Aír(.londitioilina. ASlIRAl{ l-lanclbook
,\SI IRAE. 20 1 1 . 1 1o2 P
Anlclícan Saciet}. o{ l leasing Reli'igel'atiilg anca AirCo1lditioiiinu. ASl-IRAI }Íarldl)ook
Equipmcnt (SI). ASlIRAE. 2012. 41 3 p.
ÂU:b{4:.!:Ç:.Bç11:igç!:gçgp.Ç911 ç!:çi ] ç Ç ]iln ]iê çÕ9.].nçl!!111:iql:.$ 1s! l? !flp; l:lçt ]ç!!:.?ll( {: êli ip

AirConclitioníng . ASlIRAE }landbook Rcliigeration (SI)

}--lVAC A})piications (SI)

}lVAC Svsterns and

Professor:
Rogerlo Games »iqüaU\ siql ed b'
C] e Ro9c"ri(' (;QiDpç i:jc

Olívcirca:1 9037 r}.l.:p018.0íi.20
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Aprovado pelo Colegiado do Curso em .!!il..i/ 2«r Presidente
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