
EMENTA

PROFESSOR: Adriana Silva França
DISCIPLINA: Tópicos Especiais III - Aproveitamento de Resíduos Sólidos
CÓDIGO: EMA867
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: (x) Energia e Sustentabilidade
CARGA HORÁRIA: 45 horas
CRÉDITOS:3

EMENTA:
Definição de resíduos sólidos; resíduos agro-alimentares; metodologias para caracterização física
e química de resíduos sólidos; estado-da-arte em aproveitamento de resíduos sólidos com
aplicações diversas (estruturas, fibras, alimentos, adsorventes, biocombustíveis e outros;
aplicações inovadoras de resíduos sólidos).
PROGRAMA:

1 - Apresentação e discussão do programa da disciplina; Conceitos, disponibilidade e exemplos
de aplicações de resíduos sólidos
2 - Resíduos sólidos do processamento de café (módulo 1)
3 - Caracterização de resíduos sólidos e aplicações estruturais (módulo 2)
4 - Aplicação de resíduos em produtos alimentícios (módulo 3)
5 - Alimentação animal, compostagem, biocombustíveis sólidos (módulo 4)
6-7 – Elaboração do trabalho de revisão de literatura
8-9 – Apresentação de seminários
10 - Como elaborar um projeto de pesquisa (módulo 5)
11 - Resíduos sólidos como fonte de biocombustíveis líquidos (módulo 6)
12 - Resíduos sólidos na produção de adsorventes (módulo 6)
13-14 - Elaboração de projeto final de curso
15 - Apresentação e discussão do projeto final de curso

SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
Projeto final de curso: 40 pontos (proposta de projeto de pesquisa visando o aproveitamento de
um tipo de resíduo agroindustrial, incluindo justificativa, metodologia e orçamento. Inclui
relatório e seminário de apresentação).

Revisão de literatura: 30 pontos (elaboração de um artigo científico de revisão de literatura, em
tema de interesse específico do aluno, podendo ser focada em um tipo de resíduo agroalimentar
ou em uma aplicação de diversos tipos de resíduos).

Apresentação de seminário e discussão de artigos: 30 pontos (resumos dos tópicos discutidos em
sala e apresentação oral de um ártico científico dentro do tópico de aproveitamento de resíduos).

BIBLIOGRAFIA:
A bibliografia básica para esta disciplina constitui-se de artigos científicos recentes associados a
cada tópico descrito na ementa, que são disponibilizados para os alunos antes de cada aula e/ou
atividade.



DESCRIÇÃO DE OBJETIVOS E COMPATIBILIDADE COM AS LINHAS DE
PESQUISA O PPGMEC:

A disciplina tem como objetivo geral a avaliação do potencial de aplicação de resíduos sólidos
em diversas áreas de interesse do engenheiro mecânico, sendo vinculada à linha de pesquisa de
energia e recursos renováveis. Os alunos devem efetuar o levantamento do estado da arte para
um dado tipo de resíduo ou aplicação de interesse (por exemplo materiais, biocombustíveis, etc.)
e ao final do curso elaborar uma proposta de projeto de pesquisa que envolva a proposição de
alternativa(s) de aproveitamento para um resíduo de interesse.


