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OBJETIVOS  DA DISCIPLINA (Ao final do curso o aluno será capaz  de:) 
 
• Apreciar e qualificar a interação dos processos industriais com o meio ambiente. 
• Detalhar as fontes de energia térmica industrial 
• Determinar e comparar a qualidade dos combustíveis e os parâmetros de combustão. 
• Distinguir entre energia e exergia 
• Conceituar um ciclo fechado de utilidades 
• Conhecer e aplicar a tecnologia do estrangulamento térmico 
• Otimizar o consumo de utilidades quentes e frias no projeto de engenharia 
• Apreciar as responsabilidades do gerenciamento energético 
• Conceituar modelos para o uso racional de energia 
 
EMENTA DO PROGRAMA: 
 
Interação de processos químicos com o meio ambiente e com fontes de energia térmica. O ciclo 
fechado de utilidades. Estudo comparativo de combustíveis. Combustão e emissões. Triologia 
térmica. Contabilidade energética e exergética. A tecnologia do estrangulamento térmico. 
Minimização do consumo de utilidades quentes e frias. A otimização energética como guia da 
engenharia de projeto. Gerenciamento energético e ambiental. Desenvolvimento de modelos para o 
uso racional de energia. 
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DESCRIÇÃO  DO PROGRAMA 
 
1. Desafios de projeto 
     1.1 Ciclo de produto dechado 
     1.2 Ciclo de utilidades fechado 
     1.3 Leis e normas ambientais 
 
2. Fontes de energia térmica 
    2.1 Combustíveis e sua disponibilidade 
    2.2 Qualidade relativa de combustíveis 
    2.3 Parâmetros de combustão 
 
3. Contabilidade térmica 
     3.1 Balanços energéticos e exergéticos 
     3.2 Indice de repasse de exergia 
     3.3 Trilogia térmica 
 
4. O estrangulamento térmico 
    4.1 Origem e significado do método 
    4.2 Curvas cumulativas e compostas 
    4.3 Indicadores de consumo para projeto 
 
5. Gerenciamento energético 
    5.1 Responsabilidades básicas 
    5.2 Uso da tecnologia do estrangulamento 
    5.3 Modelos genéricos do uso racional de energia 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


