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2.

EMENTA

Introdução aos conceitos básicos de um processo químico; balanços de massa e energia, simples e
combinados, com e sem reação química.
3.

JUSTIFICATIVA

O conteúdo da Disciplina abrange tópicos gerais sobre balanço de massa e Energia. Inicialmente é
apresentado o balanço de massa em processos sem reação química. Neste tópico a disciplina visa não só
desenvolver o raciocínio lógico do discente em relação ao balanço de massa em processos e operações
sem reação química, assim como mostrar os equipamentos e operações destes processos.
Posteriormente de forma didática é apresentado aos alunos a teoria de balanço de massa com reação
química, com os conceitos cinéticos introdutórios, visando o entendimento teórico e prático do balanço
de massa e do funcionamento do processo. Depois de sedimentado estes conhecimentos são
apresentados os conceitos do balanço de energia inicialmente sem a reação química e posteriormente
com reação química, visando aumentar de forma gradativa e didática o conhecimento do discente em
balanço de massa e energia a ser resolvida de forma sequencial e simultânea.
4.

OBJETIVO

Aplicar os Princípios da Estequiometria e efetuar balanços de massa e energia nos Processos Químicos
Industriais.
Objetivos Específicos:
Realizar balanços de massa em processos sem e com reação química, Efetuar balanços de energia em processos sem
e com reação química.

5.

PROGRAMA

1. Introdução
1.1 Conceituação de processos químicos, matérias primas básicas, utilidades, produtos intermediários
e produtos finais.
1.2 Processos e variáveis de processo.
2. Balanços de Massa
2.1 Balanços de massa sem reação química em sistemas simples.

2.2 Balanços de massa com reação em sistemas simples.
2.3 Balanços de massa em sistemas múltiplos sem e com reação química.
3. Balanços de Energia
3.1 A primeira lei da termodinâmica aplicada a balanços de energia em sistemas fechados e sistemas
abertos.
3.2 Propriedades termodinâmicas aplicadas a balanços de energia: capacidades caloríficas,
propriedades do vapor saturado e superaquecido.
3.3 Balanços de energia em processos sem reação química.
3.4 Balanços de energia em processos com reação química.
4. Balanços Simultâneos de Massa e Energia
5. Introdução aos balanços de massa e energia em processos transientes
6.

METODOLOGIA

Nas terças-feiras ocorrerão aulas expositivas online via plataforma Microsoft Teams (aulas síncronas),
onde serão apresentados os conceitos teóricos e resolvidos exercícios modelos envolvendo Balanços de
Massa e Energia.
Nas sextas-feiras serão utilizados para que os alunos passam resolver exercícios propostos em listas,
disponibilizadas previamente, atendimento aos alunos e realização das avaliações (aulas assíncronas).
Durante o semestre 2021/1 (período de 29/11/2021 a 02/04/2022) serão realizadas 30 aulas de forma
síncrona e 30 aulas de forma assíncrona, totalizando 60 aulas.
Descrição Detalhada das Atividades:
a) Atividades síncronas: 30,0 horas
a1) Aulas apresentadas pelos professores no horário da disciplina;
a2) Atendimento on line da disciplina.
Plataforma de T.I./softwares que serão utilizados: Para as aulas síncronas será empregado como padrão a
plataforma Microsoft Teams (Office 365), caso haja algum problema com uso do MS Teams nas aulas
síncronas será empregado outro recurso para suporte.
b) Atividades assíncronas: 30,0 horas
b1) Resolução de exercícios pelos alunos para fixação do conteúdo;
b2) Realização de avaliações.
Endereço web de localização dos arquivos: será utilizado o Ambiente Microsoft Teams para
disponibilização dos arquivos.
c) Como e onde os discentes terão acesso às referências bibliográficas: Na descrição de todas as
atividades em arquivo alocado no Microsoft Teams.
Material de apoio a ser utilizado: Para o desenvolvimento de Atividades, Listas, Apostilas e Materiais para
consulta serão fornecidos no Ambiente Microsoft .
7.

AVALIAÇÃO

Informações de acordo com a Resolução nº 7/2020 do Conselho de Graduação:
a) Datas e horários da avaliação:

1a. Avaliação - 04/02/2022 Horário: 7:10 as 8:50 horas (turmas U e Q) e 8:50 as 10:40 horas turmas (V
e W),
2a. Avaliação - 25/03/2022 Horário: 7:10 as 8:50 horas (turmas U e Q) e 8:50 as 10:40 horas turmas (V
e W).
b) Critérios para a realização e correção das avaliações:
As avaliações/provas serão disponibilizadas no Ambiente Microsoft Teams nos dias e horários
estabelecidos. O aluno deverá encaminhar as resoluções das avaliações via Microsoft Teams no horário
pré-estabelecido. As correções das avaliações/provas serão realizadas pelo professor responsável pela
turma e disponibilizadas as notas atingidas nas avaliações dentro dos prazos pré-estabelecidos para
correções pelo docente (7 dias úteis). Serão agendadas com os discentes as vistas das avaliações via on
line (Via Microsoft Teams) em data e horários pré-agendados com eles.
c) Especificação das formas de envio das avaliações pelos discentes, por meio eletrônico:
O envio atividades assíncronas será por meio do Ambiente Microsoft , bem como as avaliações/prova.
OBSERVAÇÕES:
1. O aluno que não comparecer a uma das duas provas aplicadas no dia e horário marcado, somente
poderá fazer a avaliação correspondente mediante solicitação deferida pela coordenação do curso e será
aplicada final do semestre.
2. Terá nota zero, o aluno que apresentar atividades de participação e avaliação em que for verificada
cópia, seja a fonte de colegas, de livros, internet etc.
3. É proibido o uso de calculadoras programáveis ou celulares durante as provas.
4. As atividades de participação só serão pontuadas para aqueles que entregarem nos prazos préestabelecidos. A não entrega das atividades implicará na alteração do valor final e total. As atividades
valerão 15% a menos por dia de atraso para aqueles que justificaram a falta e mesmo assim, entregaram
atraso após acordo entre Professora e Aluno(a).
8.
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9.

APROVAÇÃO
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