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OBJETIVO
___________________________________________________
O objetivo da disciplina é proporcionar ao aluno os conhecimentos complementares à
valorização de resíduos que advêm dos princípios da ciência e engenharia de materiais e da
engenharia de produção, tendo em vista a sua aplicação no desenvolvimento de novos produtos.
Pela multidisciplinaridade do tema, destacam-se, ainda, os seguintes propósitos: (i) Proporcionar
conhecimentos complementares aos princípios dos processos físicos e químicos inerentes as
tecnologias de fabricação e as características ímpares do atual espectro de materiais numa lógica
facilitadora da escolha de métodos apropriados e da solução racional para a valorização de
resíduos; (ii) Transmitir um conjunto de conceitos relativos à temática da valorização de
resíduos, de modo a promover os materiais em fim de vida com aplicações de concepção
inovadora no desenvolvimento de novos produtos.
EMENTA
Tipologias de resíduos em razão da origem e da natureza; legislação nacional; caracterização de
resíduos; propriedades dos resíduos; processos e tecnologias; princípios físicos e químicos;
instrumentação e controle; tratamento físico-mecânico de resíduos; processos unitários;
separação de componentes; redução de dimensões; compactação; secagem; tratamento
termoquímico; processos de incineração; características de processos e variáveis de controle;
balanço mássico e energético; confinamento; aterro controlado de resíduos; referência a outros
processos; impactos ambientais; aplicações e produtos. Reciclagem de materiais eletrônicos.
Gerenciamento dos refugos urbanos, resíduos poliméricos, reciclagem de polímeros.
Planejamento de Negócio ou Industrial.

PROGRAMA_(em 5 módulos) __________________________________________________
19 e 20/09 - Bodnar
(02h) Apresentação Programa. 4”R”, EUs, Zona de Conforto, mudança comportamental.
(02h) Filme - A História das Coisas. Testemunho.
Módulo 1: 26/09 a 25/10 - Prof. Raupp (10 encontros)
(02h) Contextualização, legislação nacional e tipologias de resíduos;
(02h) Economia do ambiente e dos recursos naturais;
(04h) Estudo de viabilidade técnico-econômica; desenvolvimento sustentável, teorias,
indicadores de sustentabilidade; Rótulo ecológico; avaliação de risco;
(04h) Processos de fabricação industriais; controle de qualidade de materiais; tecnologias de
tratamento e valorização de resíduos sólidos; seleção e processamento de materiais; técnicas de
otimização; propriedades e aplicações dos materiais;
(02h) Valorização de resíduos e políticas de inovação; desenvolvimento de produtos e
transferência tecnológica.
(10h) Seminários com apresentações de tema de interesse (em grupo);
(02h) Prova (módulo 1).
Módulo 2: 31/10 e 01/11 - Profa. Sônia (2 encontro)
(04h) Reciclagem de materiais eletrônicos.

Módulo 3: 07/11 e 08/11 - Prof. Antonio Pedro Novaes de Oliveira (2 encontros)
(02h) Reaproveitamento de resíduos sólidos industriais: Processamento e algumas aplicações no
setor cerâmico;
(02h) Reaproveitamento de resíduos sólidos industriais: Processamento e algumas aplicações no
setor cerâmico (continuação).
Módulo 4: 14/11 e 22/11 - Prof. Guilherme (3 encontros)
(02h) Gerenciamento dos refugos urbanos: filosofia dos 3 Rs, a coleta seletiva, a destinação dos
resíduos sólidos, gerenciamento do resíduo polimérico - a coleta e a separação de residuos
poliméricos - identificação do resíduo.
(02h) Resíduos poliméricos: conceitos gerais: a produção e consumo de materiais poliméricos,
degradação dos polímeros, fotodegradação - degradação térmica - degradação química –
biodegradação, aditivos poliméricos (estabilizantes), polímeros biodegradáveis poli(hidroxibutirato)phb - compósitos poliméricos com amido.
(02h) Reciclagem de polímeros: os tipos de reciclagem de polímeros - reciclagem primária reciclagem secundária - reciclagem terciária - reciclagem quaternária.
28/11 – Avaliação dos módulos 2, 3 e 4
Módulo 5: 29/11 a 19/12 - Profa. Myriam (2 encontro), Artur (2 encontro) e Casarotto (2 encontro)
(04h) Contextualização, análise da estratégia do negócio, perspectivas.
(04h) Estudo de mercado, estudo de localização, estudo do tamanho e abrangência,
caracterização e análise do processo produtivo, engenharia/análise do processo produtivo.
(04h) Análise de retorno do investimento, análise de cenários e de sensibilidade, redes de
empresas.
20/12 – Avaliação dos módulos 5
METODOLOGIA_____________________________________________________________
Aulas de exposição teórica com realização de exercícios de aplicação prática. Apresentação de
casos de estudo.
FORMA DE AVALIAÇÃO_____________________________________________________
- Prova 1 (nota 1: módulo 1);
- Seminário (nota 2: apresentação em grupo – módulo 1);
- Prova 2 (módulo 2, 3 e 4)
- Prova 3 (módulo 5).
Nota final = ((Prova 1 + seminário)2 + Prova 2 + Prova 3)/3  6 : Aprovado
Não haverá Avaliação de Recuperação
Observação: O aluno que tenha, por qualquer motivo, faltado a qualquer das avaliações
aplicadas, deverá, dentro de 72h, contados a partir da data de realização da avaliação, dirigir-se
ao Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC para apresentar justificativa fundamentada.
A não apresentação de justificativa ou a não aceitação da mesma, por parte do Departamento de
Engenharia Mecânica, acarretará em nota zero (0,0).
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