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UNIDADE UNIVERSITÁRIA: ESCOLA DE ENGENHARIA   

Curso: 
Engenharia de Materiais 

Núcleo Temático:  Disciplina Específica 

Disciplina: 
Biomateriais 

Código da Disciplina: 
ENEX01883 

Carga horária: 2 
 

34ha; 25,5 h 

(2) Teóricas Etapa: 

10ª 

Ementa: 
 

Definição de biomateriais; Definição de biocompatibilidade, biofuncionalidade e bioatividade. 

Classificação de biomateriais cristalinos e amorfos e processos de obtenção de biomateriais. 

Osseointegração, osseoindução e reconstituição de tecidos ósseos. Uso de biomateriais na 

odontologia, na oncologia e na liberação controlada de fármacos. 

Objetivos: 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Absorver os conceitos 
básicos sobre  Biomateriais 
e suas  principais 
aplicações. 

Proporcionar aos alunos 
fundamentos necessários ao 
conhecimento dos fenômenos 
que ocorrem quando da 
utilização de materiais na 
área biomédica. 

Saber que o próprio esforço é a 
base fundamental para um bom 
aprendizado; Perceber o valor da 
disciplina Biomateriais na sua 
formação como engenheiro de 
materiais. 

Conteúdo Programático: 

 
1. Apresentação e objetivos da disciplina 
2. Introdução à Biomateriais e a sua importância 
3. Conceitos importantes: biomaterial, biocompatibilidade, biofuncionalidade e bioatividade 
4. Classificação dos biomateriais 
5. Osseointegração, osseoindução e reconstituição de tecidos ósseos 
5. Aplicações gerais de biomateriais na área biomédica. 

Metodologia: 
Aulas expositivas e seminários. Sugere-se aos alunos uma bibliografia básica e complementar 

para consultas frequentes, a fim de subsidiá-lo no acompanhamento do conteúdo  

programático desenvolvido em aula. 
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Critério de Avaliação: 
De acordo com a Resolução 01/2012 de 03/01/2012, em seu Art. 61, inciso IV, parágrafo 3. 

Média Intermediária  MI = (N1 + N2)/2 

N1: 1ª avaliação ou nota composta a partir de várias atividades 

N2 = (4 x AVI + 6 x P2)/10 

P2 = Avaliação ou nota composta a partir de uma ou várias atividades 

O critério de aprovação depende da nota e da frequência do aluno:  

 Se a MI  7,5 (sete e meio) e frequência   75%  aluno aprovado na disciplina.   MF = 

MI 

 Se a MI ≤ 7,5 (sete e meio)  o aluno deverá realizar a prova de avaliação final (PAFE)   
Neste caso, a média final será calculada por MF = 0,5 * MI + 0,5 * PAF. 

Se a MF  6,0 (seis) e frequência   75%    aluno aprovado na disciplina. 
 
 

Bibliografia Básica:1 

 
Buddy D. Ratner, Allan S. Hoffman, Frederick J. Schoen and Jack E. Lemons; Biomaterials 

Science, Third Edition: An Introduction to Materials in Medicine, Academic Press, 2012. 
 

Johnna S. Temenoff and Antonios G. Mikos, Biomaterials: The Intersection of Biology and 

Materials Science, Pearson Prentice Hall Bioengineering, 2008. 

Shackelford, J. F. Introdution materials science for engeneer Macmillany: New York 2000 5ª 
ed. 

Bibliografia Complementar: 
 

Oréfice R. Lambert, Biomateriais, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2012. 
 

Buddy D. Ratner, Allan S. Hoffman, Frederick J. Schoen and Jack E. Lemons; Biomaterials 

Science: An Introduction to Materials in Medicine, Second Edition, Elsevier Academic Press , 

2004. 

 
CALLISTER, W. D., Materials Science and Engineering: an introduction. 3nd ed. Nw York, NY: 

John Wiley & Sons, 1994. 

 

  
 

1 
A bibliografia será renovada anualmente, passando pelo colegiado de curso e CEPE, sem significar alteração de PP 

 

ASKELAND, D. R. The Science and Engineering of Materials, Thomson, Toronto, 2006. 
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Unidade Universitária: 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

Curso: 

Engenharia de Materiais 

Núcleo Temático: 

Disciplinas Específicas 

Disciplina: 

Engenharia Econômica 

Código da Disciplina: 

ENEC00074 

Professor(es): Prof. Ms. Arão Sapiro DRT: Etapa: 
 

10ª etapa 
Carga horária: 

02horas/aula 

(02) Teórica 

(00) Prática 

Semestre Letivo: 

1º semestre de 2015 

Ementa: 

Estudo das ferramentas para análise econômica de projetos em Engenharia de Materiais; 
fundamentos de Matemática Financeira e introdução à Engenharia Econômica. Valor do dinheiro no 
tempo, juros simples e compostos e fluxo de capitalização e fluxo de caixa. Sistemas de 
amortização de financiamentos. Métodos de Decisão – Custo Benefício, Valor Presente Líquido, 
Taxa Interna de Retorno, prazo de retorno e retorno sobre o investimento. Análise de sensibilidade e 
viabilidade financeira de um empreendimento ou projeto. Renovação e substituição de máquinas e 
equipamentos; Depreciação; Análise de Projetos. Alavancagem financeira. Tomada de decisão 
considerando a Engenharia Econômica. Estudo de empreendimento e projetos em condições de 
incerteza e risco. Construção e análise de cenários para a decisão sob incertezas e riscos, aplicações 
dos estudos e práticas da Engenharia Econômica nas diversas áreas da engenharia de materias; 
caracterização e estudos dos métodos de análise que minimizam a necessidade de recursos 
econômicos; orientação sobre a Análise de Valor; discussão e detalhamento de modelos econômicos 
no exame de questões existentes nas áreas da engenharia de materiais. 

Objetivos: 

Propiciar aos alunos o entendimento dos conceitos e a capacitação no uso da Matemática Financeira e 
Engenharia Econômica nas análises e decisões sobre investimentos, projetos, empresas e produtos. 
Habilitar os alunos a usarem calculadoras HP12C e planilhas Excel (facilidades computacionais) nos 
cálculos e criação de modelos. Permitir o entendimento e avaliação de investimentos produtivos. 

Permitir a avaliação e gestão de riscos em investimentos. Desenvolver os elementos de análise e 
síntese na Avaliação de Projetos e de técnicas com objetivo de reduzir custos, racionalizar e 
otimizar a gestão de recursos e viabilizar economicamente as diversas soluções consideradas, 
fornecendo subsídios para a correta tomada de decisão. 

 
 
 
 

 



Campus Higienópolis: Rua da Consolação, 896 

 
Edifício João Calvino – 7º andar – Sala 715 


 

Consolação 

 

São Paulo – SP 


CEP 01302- 
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Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Desenvolver e conhecer o valor 
do dinheiro no tempo, através 

dos conceitos de taxas de juros, 

fluxos de pagamentos e sistema 

de amortização. Exercitar os 

cálculos de capitalização, ajuste 

do valor presente e futuro e 

amortização de financiamentos. 

Distinguir e analisar os 

investimentos financeiros e 

produtivos, utilizando os 

métodos VPL, TIR e prazo para 

retorno. 

Permitir o entendimento e o 

cálculo das variáveis envolvidas 

nas decisões produtivas. 

Desenvolver e conhecer os 

fundamentos teóricos da 

matéria, ter atitudes de iniciativa 

para realizar avaliações 

econômicas e financeiras. 

Habilitar os alunos a tomar 
decisões racionais, baseadas em 

modelos de decisão construídos 

com métodos matemáticos da 

Engenharia Econômica, pelo 

exercício de criação de modelos 

em planilhas Excel (facilidade 

computacional). Habilitar os 

alunos a analisar e escolher 

entre alternativas de 

investimento e pagamento, 

utilizando os conceitos da 

engenharia econômica e da 

matemática financeira com o 

emprego de calculadoras 

HP12C e planilhas Excel. 

Habilitar os alunos a realizar os 

principais cálculos básicos da 

Matemática Financeira e 

Engenharia Econômica. 

Dimensionar os recursos 

necessários para a correta 

obtenção de resultados e possuir 

a capacidade de formulação e de 

avaliação das técnicas de 

engenharia econômica. 

Criar nos alunos  a confiança 

para usar a Matemática 

Financeira.  Respeitar e 

conscientizar-se da relevância da 

análise econômico-financeira 

nos  projetos  da  área, de forma 

ética e socialmente responsável. 

Estimular o interesse na criação 

de modelos de análise e tomada 

de decisão  para  investimentos. 

Desenvolver o espírito crítico e a 

sensibilidade sobre  os aspectos 

de riscos e incertezas  nas 

situações de investimentos. 

Estimular os alunos a considerar 

mais cuidadosamente os 

aspectos financeiros nas 

decisões sobre projetos 

empresariais. 

http://www.mackenzie.br/
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Conteúdo Programático: 

1. Matemática Financeira, o valor do dinheiro no tempo: Juros simples e compostos, fluxos de caixa, valor 
presente e futuro, séries de pagamento, cálculos com fluxos de caixas diversos. Risco econômico e 
financeiro. Análise entre alternativas. Realização de cálculos usando calculadoras HP12C e planilhas 
Excel. Taxa de juros nominal, real e efetiva Planos de amortizações e valor futuro. Aplicações 
computacionais: Excel e HP12C. 

 
2. Fluxo de caixa incremental; Montagem do Fluxo de Caixa; Demonstrativos Financeiros: conceituação e 

modelos de amortização de financiamentos. Sistemas de amortização de financiamentos – SAC. Tabela 
Price. Realização de cálculos usando as facilidades computacionais: HP12C e planilhas Excel. 

3. Uso de métodos de Análise de Investimentos e tomada de decisão – Custo Benefício, Valor 

presente líquido, Taxa interna de retorno, prazo de retorno e retorno sobre o investimento. 

 

4. Uso de critérios para avaliação entre alternativas de investimentos produtivos para empresas. 

Alternativas de investimento na substituição de equipamentos e prédios – Métodos e cálculo de 

depreciação e decisão sobre investimentos. 

 

 
5. Uso da Engenharia Econômica como instrumento para Análise e de Tomada de Decisão. 

Modelagem de planilhas para análise estruturada de investimentos. 

 

 
6. Utilização de modelos para determinação e planejamento de alavancagem financeira. Tomada de 

decisão sobre investimentos e custos industriais e de empresas de serviços, considerando a 

Engenharia Econômica. 

 

 
7. Estudo de empreendimento e projetos em condições de incerteza e risco. Matemática financeira 

em condições de incerteza e risco. Construção e análise de cenários para a decisão sob condição 

de incertezas e riscos. 

 

8. Uso de métodos para tomada de decisão envolvendo situações de riscos e incertezas, 
empreendedorismo; estratégia empresarial; projetos que podem ser adiados e análise 
de sensibilidade e de cenários. 

 
Metodologia: 

Desenvolvimento dos conceitos através de aulas expositivas. Aulas com discussões baseadas em 
leituras previamente indicadas pelo professor; realização de exercícios a serem desenvolvidas 
pelos alunos, tanto em classe no horário de aula, como também fora desse horário. 

http://www.mackenzie.br/
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Critério de Avaliação: 
De acordo com a Resolução 01/2012 de 03/01/2012, em seu Art. 61, inciso IV, parágrafo 3. 

Média Intermediária  MI = (N1 + N2)/2 

N1: 1ª avaliação ou nota composta a partir de várias atividades 

N2 = (4 x AVI + 6 x P2)/10 

P2 = Avaliação ou nota composta a partir de uma ou várias atividades 

O critério de aprovação depende da nota e da frequência do aluno:  

 Se a MI  7,5 (sete e meio) e frequência   75%  aluno aprovado na disciplina.   MF = MI 

 Se a MI ≤ 7,5 (sete e meio)  o aluno deverá realizar a prova de avaliação final (PAFE)   
Neste caso, a média final será calculada por MF = 0,5 * MI + 0,5 * PAF. 

Se a MF  6,0 (seis) e frequência   75%    aluno aprovado na disciplina. 

Bibliografia Básica: 

SAMANEZ, Carlos Patrício – Engenharia Econômica- São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009, 
ISBN 978-85-7605-359-0. 

 

PUCCINI, Aberlado de Lima; Matemática Financeira- Objetiva e Aplicada, Ed. Saraiva, 2001, ISBN 85- 
02-02719-0. 

 
CAVALCANTE, Francisco; MARTELANC, Roy; PASIN, Rodrigo- Avaliação De Empresas - Pearson 
Education, 2005, ISBN: 85-760-5008-0. 

Bibliografia Complementar: 

FERREIRA, Jose Antonio Stark - Finanças Corporativas - Ed. Pearson, 2003, ISBN 857605020X. 

GONÇALVES, Armando. Engenharia econômica e finanças. Rio de Janeiro: Elsevier, c2009. 

ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD,Randolph W. ; JORDAN, Bradford D.; Princípios de 
Administração Financeira; Editora Atlas S.A. São Paulo ,2001, ISBN: 85-224-2606-6 

 
EHRLICH, Pierre Jacques. . Engenharia econômica, avaliação e seleção de projetos de 
investimentos. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1989. 

 
CHESBROUGH, Henry William. Open Business Models: how to thrive in the new innovation 
landscape; Harvard Business Scholl Press, 2006, ISBN 13: 978-1-4221-0427-9. 

 
DAMODARAN, Aswath – Avaliação de Empresas; São Paulo- Pearson Prenctice Hall, 2007, ISBN 
978-85-7605-105-3. 

 

COLLIER, Courtland A.; GLACOLA, Charles R. Engineering economic and cost analysis. 3rd ed. 

http://www.mackenzie.br/
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California: Addison-Wesley, 1998. 

 
RIGGS, James L.; BEDWORTH, David D.; RANDHAWA, Sabah U. Engineering economics. 4th 
ed. New York: McGraw-Hill, c1996. 

 
KLEINFELD, Ira H. Engineering economics analysis for evaluation of alternatives. New york: John 
Wiley, c1993. 

 
BROWN, Thane. Engineering economics and economic design for process engineers. Boca Raton: 
CRC Press, 2007. 

 

JOUINI, E. (ed.). Advances in mathematical finance. New york: Cambridge University Press, 2001. 

 
LEE, Cheng F. (Ed.). Advances in financial planning and forecasting. 2. ed. Greenwich, Conn.: Jai 
Press, 2002. 

 
MOTTA, Regis Da Rocha; CALÔBA, Guilherme Marques. Análise de investimentos: tomada 
de decisão em projetos industriais. São Paulo: Atlas, 2002. 

http://www.mackenzie.br/
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Unidade Universitária: 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

Curso: 
ENGENHARIA DE MATERIAIS 

Disciplina: 
Gestão da Qualidade Total e Segurança do Trabalho 

Código da Disciplina: 
ENEX00653 

Professor(es): Walter Rocha 
DRT: 
1050094 

Etapa: 
10º 

Carga horária: 
2 hrs/aula semana 

(02)Teórica 
(00) Pratica 

 Semestre Letivo: 
1º de 2015 

Ementa: 

Análise de conceitos da qualidade de produtos e serviços. Estudo de técnicas e metodologias para 
a gestão da qualidade total e ferramentas para a melhoria da qualidade. Análise da aplicação do 
Controle Estatístico do Processo (CEP), confiabilidade e mantenibilidade, metrologia, custos da 
qualidade, FMEA – Análise do modo e efeitos da falha e normas de gestão ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, TL 9000 e ISO TS 16949. 

Objetivos: 

Fatos e Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes, Normas e Valores 

O  aluno   deverá apresentar 
conhecimento  sobre as várias 

funções do controle da 
qualidade  de   produtos  e 
serviços e as suas relevâncias 
para os sistemas de gestão da 
qualidade. 
 

O aluno deve reconhecer e 
aplicar as boas práticas da 
qualidade   e   normalização 
aplicável ao controle da 
qualidade  de  produtos  e 
serviços. 
 
O aluno deverá Interessar-se 
pelas técnicas de análise e 
solução de problemas na 
melhoria da qualidade de 
processos, produtos e serviços. 

Aplicar as  ferramentas e 
técnicas  de medição e 
monitoramento  da qualidade 

em exercícios e estudos  de 
casos propostos. 
 

Interessar-se pelas técnicas de 
análise e solução de problemas 
na melhoria da qualidade de 
processos, produtos e serviços. 
 

O aluno deve ter conhecimento 
das principais normas de 
controle da qualidade, 
confiabilidade metrológica e 
gestão de sistemas da 
qualidade. 
 

O aluno deve ser capaz de 
identificar não-conformidades 
de produtos e serviços e as 
respectivas ações corretivas. 

O aluno deverá valorizar o 
trabalho em equipe na gestão 
de processos produtivos e de 
apoio à produção. 

 

Deverá ser capaz de treinar o 
pessoal operacional nas 
técnicas e práticas de controle 
da qualidade. 
 
Deverá agir com ética e 
imparcialidade na aplicação das 
normas aplicáveis ao produto 
e/ou serviço. 
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Conteúdo Programático: 
 

1. Conceitos de qualidade de produtos e serviços. 
 

2. Técnicas e metodologias para a gestão da qualidade total. 
 

3. Noções de sistemas de informações para a qualidade. 
 

4. Ferramentas para a melhoria da qualidade. 
 

5. Interpretação dos requisitos da norma ISO 9001. 
 

6. Análise das normas ISO 14001, TL 9000, OHSAS 18001 e ISO TS 16949. 
 

7. Noções de ensaios, metrologia e amostragem. 
 

8. Confiabilidade e segurança do produto. 
 

9. CEP - Controle estatístico de processo. 

10.FMEA – Análise do modo e efeito da falha. 

Metodologia: 

 
As aulas serão expositivas dialogadas com ênfase em aplicações práticas  dos  conceitos 
estudados em sala de aula. Os trabalhos complementares serão em grupo, envolvendo listas de 
exercícios e trabalhos com simulação de aplicações em empresas. 

Critério de Avaliação: 
De acordo com a Resolução 01/2012 de 03/01/2012, em seu Art. 61, inciso IV, parágrafo 

3. 

Média Intermediária  MI = (N1 + N2)/2 

N1: 1ª avaliação ou nota composta a partir de várias atividades 

N2 = (4 x AVI + 6 x P2)/10 

P2 = Avaliação ou nota composta a partir de uma ou várias atividades 

O critério de aprovação depende da nota e da frequência do aluno:  

 Se a MI  7,5 (sete e meio) e frequência   75%  aluno aprovado na disciplina.   MF = MI 

 Se a MI ≤ 7,5 (sete e meio)  o aluno deverá realizar a prova de avaliação final (PAFE)   
Neste caso, a média final será calculada por MF = 0,5 * MI + 0,5 * PAF. 

Se a MF  6,0 (seis) e frequência   75%    aluno aprovado na disciplina. 
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Bibliografia Básica: 

 
1 - JURAN, J. M. A Qualidade desde o Projeto – Novos Passos para o planejamento da Qualidade em 

Produtos e Serviços – 1ª. Ed. 7ª. reimpressão. São Paulo: Ed. Pioneira Thomson, 2006, 551 p. 

 
2 - COSTA, Antonio Fernando Branco; EPPRECHT, Eugênio Kahn; CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro. 

Controle Estatístico de Qualidade. São Paulo: Ed. Atlas, 2004, 334 p. 

 
3 - CAMPOS, Vicente Falconi. TQC: Controle da Qualidade Total (no estilo japonês). 8ª Edição. 

Nova Lima, MG: INDG, 2004, 256 p. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
1 - MÖLLER, Claus. O lado humano da qualidade. 9ª ed. 15ª reimpressão. São Paulo: 

Pioneira, 2004, 185 p. 
 

2 - ROSA, Leandro Cantorski da. Introdução ao controle estatístico de processo. Santa 
Maria: Editora da UFSM, 2009, 150 p. 

 
3 – CAMPOS, Vicente Falconi. Gerenciamento da rotina de trabalho do dia-a-dia.7ª Ed. Nova Lima 

- MG: INDG, 2001, 276 p. 
 

4 - SAMOHYL, Robert Wayne. Controle Estatístico da Qualidade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, 275 

p. 

5 - CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro. Gestão da qualidade: conceitos e técnicas. São Paulo: Atlas, 
2010, 241 p. 
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Unidade Universitária: ESCOLA DE ENGENHARIA 

Curso: Engenharia de Materiais Núcleo Temático: Disciplinas Específicas 

Disciplina: Materiais para Indústria e Prospecção de 

Petróleo e Gás 

Código da Disciplina: ENEX00719 

Professor: Dr. Antonio Augusto Couto DRT: 1098598 Etapa: 10
a 
etapa 

Carga horária: 2 hrs/aula (2) Teórica 
(0) Pratica 

Semestre Letivo: 1º semestre de 2015 

Ementa: Considerações gerais sobre a seleção de materiais para a indústria e prospecção do petróleo 

e gás. Classificação e especificação dos materiais para a indústria e prospecção do petróleo e gás. 

Aplicações de materiais para a indústria e prospecção do petróleo e gás. Materiais para trocadores de 

calor. Materiais para serviço com água doce e águas agressivas. Materiais para serviço com vapor. 

Materiais para serviço com hidrocarbonetos. Revestimentos internos. Materiais para serviço em 

temperaturas elevadas e em baixas temperaturas. Materiais para serviço com hidrogênio. Materiais 

para serviço com gases em geral. Materiais para serviço com cáusticos. Materiais para serviço com 

ácidos. Materiais para caldeiras e fornos. Materiais para serviço em outros meios corrosivos (H2S, 

amônia). Principais equipamentos. Fatores de influência na seleção de materiais. Falhas em serviço. 

Processos que conduzem a falha em serviço (Mecânicos, Mecano-Químicos, Químicos e 

Eletroquímicos). Ensaios exigidos ou recomendados. Condições de reparo e de aceitação. 

Objetivos: Apresentar aos alunos, baseado nos principais conceitos teóricos e práticos da Engenharia 

de Materiais, requisitos, procedimentos e metodologia de seleção de materiais para a indústria e 

prospecção do petróleo e gás, habilitando-os a definir, planejar e especificar materiais para o setor do 

petróleo e gás. 
Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 
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O aluno deverá apresentar os 

conhecimentos sobre os 

principais materiais no contexto 

da Engenharia de Materiais. 

Reconhecer as principais 

propriedades dos materiais e sua 

aplicação. Interpretar e avaliar 

os materiais com base nos 

requisitos das aplicações. 

Estabelecer procedimento para a 

especificação dos materiais para 

aplicação na indústria e 

prospecção de petróleo e gás. 

Conhecer os princípios 

relacionados com cada “família” 

de materiais e os mecanismos 

microestruturais envolvidos nas 

diversas propriedades dos 

materiais. Conhecer os 

princípios relacionados com as 

Propriedades dos Materiais, 

Ciência dos Materiais e 

Engenharia de Materiais. 

Identificar os problemas e 

formular soluções na seleção de 

materiais para a indústria e 

prospecção de petróleo e gás, 

visando a especificação dos 

materiais. Aplicar conceitos de 

seleção dos materiais e 

conhecimentos sobre as 

propriedades de materiais com o 

objetivo de adequar os materiais 

para a utilização na indústria e 

prospecção de petróleo e gás. 

Correlacionar as propriedades 

dos materiais com aspectos 

microestruturais e as respectivas 

aplicações. Integrar 

conhecimentos de outras 

disciplinas, viabilizando o 

estudo, planejamento e 

adequação dos materiais para a 

indústria e prospecção de 

petróleo e gás. 

Valorizar o esforço pessoal 

como técnica de aprendizado. 

Ter disposição para atualizar, 

treinar e aperfeiçoar-se para 

completo conhecimento na área 

de Materiais para aplicações na 

indústria e prospecção do 

petróleo e gás e correlatas. Ter 

iniciativa, independência e 

responsabilidade no 

aprendizado. Possibilitar a 

adequada supervisão, 

coordenação e orientação 

técnica, por meio de apropriada 

padronização, mensuração e 

controle de qualidade. 

Considerar os aspectos 

econômicos como custos, 

instalações e recursos humanos. 

Considerar e posicionar-se 

eticamente em relação a 

impactos ambientais e assim, 

preservar o meio ambiente. 

Considerar os aspectos éticos 

nas atividades relacionadas à 

disciplina Materiais para 

Indústria e Prospecção de 

Petróleo e Gás. 
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Conteúdo Programático: 

1. Introdução: materiais para a indústria e prospecção do petróleo e gás. Considerações gerais sobre a 

seleção de materiais. Classificação dos materiais. Especificação dos materiais. Falhas em serviço. 

2. Aplicações: Materiais para trocadores de calor. Materiais para serviço com água doce e águas 
agressivas. Materiais para serviço com vapor. Materiais para serviço com hidrocarbonetos. 
Revestimentos internos. Materiais para serviço em temperaturas elevadas e em baixas temperaturas. 

Materiais para serviço com hidrogênio. Materiais para serviço com gases em geral. Materiais para 

serviço com cáusticos. Materiais para serviço com ácidos. Materiais para caldeiras e fornos. 

Materiais para serviço em outros meios corrosivos (H2S, amônia). Exemplos de seleção de materiais 

para o setor do petróleo e gás. 

3. Principais Equipamentos (Classificação): Prospecção. Refinaria. Indústria petroquímica. Centrais 

termoelétricas. Armazenamento dos produtos de petróleo. Distribuição dos produtos de petróleo. 

Processamento do petróleo e gás natural em terra e no mar. Sistema de gaseificação do carvão. 

4. Fatores Gerais de influência na seleção de materiais. Fatores relativos à resistência mecânica dos 

materiais. Fatores relativos ao serviço. 

5. Classificação dos Materiais. Especificação de Materiais. Material Processo de fabricação. 

Composição química. Propriedades mecânicas. Ensaios exigidos ou recomendados. Condições de 

reparo. Condições de aceitação. 

6. Processos que conduzem a falha em serviço. Processos Mecânicos. Processos Mecano-Químicos. 

Processos Químicos e Eletroquímicos. Tensões Admissíveis de Projeto. Norma ASME 

7. Comparação de Custo dos Materiais. 

8. Rotina para seleção de materiais na indústria e prospecção do petróleo e gás. 

Metodologia: 

Duas horas-aula em classe, onde são dadas as noções fundamentais, os princípios básicos, as 

aplicações, os procedimentos de seleção e adequação de materiais para a indústria e prospecção de 

petróleo e gás. Nestas aulas são também mostrados e analisados estudos de casos com diversas 

aplicações típicas da indústria e prospecção de petróleo e gás. 
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Critério de Avaliação: 
De acordo com a Resolução 01/2012 de 03/01/2012, em seu Art. 61, inciso IV, parágrafo 3. 

Média Intermediária  MI = (N1 + N2)/2 

N1: 1ª avaliação ou nota composta a partir de várias atividades 

N2 = (4 x AVI + 6 x P2)/10 

P2 = Avaliação ou nota composta a partir de uma ou várias atividades 

O critério de aprovação depende da nota e da frequência do aluno:  

 Se a MI  7,5 (sete e meio) e frequência   75%  aluno aprovado na disciplina.   MF = MI 

 Se a MI ≤ 7,5 (sete e meio)  o aluno deverá realizar a prova de avaliação final (PAFE)   
Neste caso, a média final será calculada por MF = 0,5 * MI + 0,5 * PAF. 

Se a MF  6,0 (seis) e frequência   75%    aluno aprovado na disciplina. 

Bibliografia Básica: 

-TELLES, P.C.S., 2003, Materiais para equipamentos de processo, Ed. Interciência, Rio de Janeiro, 

6° edição, 275 pgs., 

-American Petroleum Institute. Specification for line pipe steel API5L. 42
a 
edição. New York, 2001. 

-GENTIL, V. Corrosão. Editora LTC, 4ª edição, 2003. 341p. 

-CHIAVERINI, Vicente, Tecnologia Mecânica: Estrututa e Propriedades das Ligas Metálicas, 

Volume I, Ed. McGraw-Hill, São Paulo, Brasil. 

Bibliografia Complementar: 

-Normas Técnicas: ASTM, DIN, ABNT, ISO 9000, ASME. 
-ASM Handbook Volume 08: Mechanical Testing and Evaluation, 998 pgs, ASM International, 

2000. 

-ASM Handbook Volume 17: Nondestructive Evaluation and Quality Control, 795 pgs, ASM 

International, 1989. 

-ASM Handbook Volume 11: Failure Analysis and Prevention, 2002. 
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 

Curso: Engenharia de Materiais Núcleo Temático: Disciplinas Específicas 

Disciplina: Noções de Direito Código da Disciplina: 
ENEC00111 

Professor(es): 
 

Ana Cristina Azevedo Pontes de Carvalho 

DRT: 
 

112490-7 

Etapa: 10a etapa 

Carga horária: 2hrs/aula semana ( 2  ) Teórica 
(  0  ) Prática 

Semestre Letivo: 

1o  semestre de 2015 

Ementa: 
 

Interação entre o ordenamento jurídico e a vida social. Panorama sobre a separação dos poderes. 
Estruturação do sistema jurídico, Constituição Federal e direitos e garantias fundamentais. 
Apontamento sobre o Direito Civil e Direito do Consumidor nos aspectos contratuais e 
obrigacionais. Análise do sistema de responsabilização civil e criminal. Relações empresariais e 
seus efeitos no âmbito do Direito do Trabalho e responsabilidade fiscal. Exame de questões 
relativas à Responsabilidade Socioambiental. 

Objetivos 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

O aluno deverá entender como 
e por que o Direito surgiu, 
reconhecendo as fontes do 
direito e compreendendo o 
funcionamento da hierarquia 
das leis no ordenamento 
jurídico. Conhecer os direitos e 
garantias fundamentais e o 
alcance da responsabilização 
civil, criminal, fiscal e 
socioambiental. Compreender o 
essencial sobre os ramos do 
Direito Empresarial, Trabalhista 
e do Consumidor. 

Identificar quais são os 
principais direitos e deveres 
dos cidadãos e dos 
profissionais da Engenharia e 
entender por que as normas 
devem ser obedecidas. Aplicar 
os mandamentos contidos nas 
leis e ser capaz de avaliar 
quando é recomendado buscar 
o auxílio de um advogado. 

Ter consciência de que é 
necessário conhecer os seus 
direitos para que se possa 
exercê-los, tendo em vista que 
eles são constantemente 
desrespeitados. Tomar as 
providências cabíveis ao caso 
concreto sempre que for 
necessário. 
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Conteúdo Programático: 
 

1. Interação entre o ordenamento jurídico e a vida social 
1.1. Moral e direito 
1.2. Fato e relação jurídica 

 
2. Panorama sobre a Separação dos Poderes 
2.1. Evolução histórica 
2.2. Tripartição orgânica do Poder: Legislativo, Executivo e Judiciário 

 
3. Estruturação do Sistema Jurídico, Constituição Federal e Direitos e Garantias Fundamentais 
3.1. Fontes do direito 
3.2. Direitos e deveres individuais e coletivos na Constituição da República de 1988 
3.3. Formas alternativas de solução de conflitos: conciliação, mediação e arbitragem 

 
4. Apontamentos sobre o Direito Civil e Direito do Consumidor nos aspectos Contratuais e 
obrigacionais 
4.1. Obrigações e contratos 
4.2. Relações de consumo 

 

5. Análise do sistema de responsabilização civil e criminal 
5.1. Espécies de responsabilidade: civil, criminal e administrativa 
5.2. Responsabilidade no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor 

 
6. Relações Empresariais e seus efeitos no âmbito do Direito do Trabalho e Responsabilidade 
Fiscal 
6.1. Empresário e os reflexos sociais e fiscais de sua atividade 
6.2. Aspectos essenciais da relação de emprego 

 
7. Exame de questões relativas à Responsabilidade Socioambiental 
7.1. Meio ambiente e sustentabilidade 

Metodologia: 
 

Aulas teórico-expositivas, discussão de estudos de casos, exercícios individuais e em grupos, 
trabalhos baseados na pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência e utilização do ambiente 
Moodle. 
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Critério de Avaliação: 
De acordo com a Resolução 01/2012 de 03/01/2012, em seu Art. 61, inciso IV, parágrafo 3. 

Média Intermediária  MI = (N1 + N2)/2 

N1: 1ª avaliação ou nota composta a partir de várias atividades 

N2 = (4 x AVI + 6 x P2)/10 

P2 = Avaliação ou nota composta a partir de uma ou várias atividades 

O critério de aprovação depende da nota e da frequência do aluno:  

 Se a MI  7,5 (sete e meio) e frequência   75%  aluno aprovado na disciplina.   MF = MI 

 Se a MI ≤ 7,5 (sete e meio)  o aluno deverá realizar a prova de avaliação final (PAFE)   
Neste caso, a média final será calculada por MF = 0,5 * MI + 0,5 * PAF. 

Se a MF  6,0 (seis) e frequência   75%    aluno aprovado na disciplina. 

Bibliografia Básica: 
 

BRANCATO, RICARDO TEIXEIRA. Instituições de Direito Público e de Direito Privado. 13ª ed., rev. 
e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

TRUBILHANO, Fábio; HENRIQUES, Antônio. Linguagem jurídica e argumentação: teoria e prática. 
2ª ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

MARTINS, SÉRGIO PINTO. Instituições de Direito Público e Privado. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

Bibliografia Complementar: 
CAVALIERI, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10ª  ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

DEL MASSO, Fabiano. Curso de Direito do Consumidor. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2010. 

LENZA, Pedro. Curso de Direito Constitucional Esquematizado. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

REIS, Henrique Marcello dos; REIS, Claudia Nunes Pascon dos. Direito para Administradores. Vol. 
1. São Paulo: Thomson, 2006. 
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 
Curso: 
Engenharia de Materiais 

Núcleo Temático: 
Disciplina específica 

Disciplina: 
Processos da Indústria Química e Simulação de Processos 

Código da Disciplina: 
ENEX 01098 

Professor(es): 
Míriam Tvrzská de Gouvêa 

DRT: 
1097939 

Etapa: 
9ª 

Carga horária: 04 horas/aula (2 ) Teórica 
(2) Prática 

Semestre Letivo: 
1º semestre de 2015 

Ementa: 
Definição e aplicações da simulação de processos. Modelos termodinâmicos para a simulação de 
processos. Modelagem matemática de processos industriais. Classificação de modelos. 
Identificação, caracterização e classificação de simuladores de processos. Métodos de simulação. 
Construção de fluxogramas de simulação. Configuração e resolução de arquivos de simulação em 
simuladores de processos. Análise de processos através da simulação de modelos de processos. 

Objetivos: 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

 Compreender o cenário industrial 
globalizado, competitivo e em que 
questões ambientais são 
relevantes a partir de modelos 
matemáticos.

 Analisar e interpretar processos 
estacionários e dinâmicos.

 Reconhecer a simulação de 
processos como ferramenta de 
resolução de problemas e de 
projetos da indústria química.

 Entender a relação entre métodos 
numéricos e simulação, 
posicionando-se criticamente 
quanto aos resultados da 
simulação.

 Identificar os simuladores 
comerciais quanto ao tipo.

 Classificar os parâmetros e 
variáveis de um modelo 
matemático, estabelecendo e 
especificando os graus de 
liberdade.

 Identificar os  problemas 
industriais solucionáveis através 
da simulação de processos.

 Avaliar e resolver problemas de 
processos químicos industriais 
visando à melhoria ou à 
alteração destes por meio da 
modelagem e simulação de 
processos. 

 Modelar um processo industrial 
mediante uso de simuladores 
comerciais existentes no 
mercado. 

 Avaliar e interpretar modelos 
matemáticos. 

 Compreender, identificar e  
reunir de forma integrada e 
organizada as informações 
relacionadas à prática da 
engenharia de processos 
posicionando-se sempre 
criticamente em relação às 
informações encontradas. 

 Selecionar o tipo de simulador a 
ser empregado para a resolução 
de um problema específico da 
indústria de processamento 
químico. 

 Apreciar e interessar-se pelos 
fundamentos teóricos e 
procedimentos de simulação  
para posicionamento crítico e de 
tomadas de decisões enquanto 
engenheiro e cidadão 
responsável pelo 
desenvolvimento da  engenharia 
e do Brasil. 

 Obter iniciativa, independência e 
responsabilidade no 
estabelecimento de soluções 
para problemas da prática 
industrial. 

 Agir de forma autônoma e ser 
consciente da necessidade do 
empenho e do esforço pessoal 
em sala de aula e fora da sala de 
aula. 

 Trabalhar e debater em grupo. 

 Obter soluções para problemas 
de interesse industrial de forma 
autônoma. 

 Avaliar os impactos das suas 
atividades no contexto social e 
ambiental. 
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Conteúdo programático 
1. Introdução à Simulação de Processos 

1.1 Definição 
1.2 O cenário industrial atual e a hierarquia da automação 
1.3 Importância da simulação e exemplos de aplicação 
1.4 Simuladores 

2. O Simulador de Processos 
2.1 Definição e estrutura dos simuladores de processo 
2.2 Tipos de Simuladores de Processos 

2.2.1 Simuladores de processos estáticos, dinâmicos e aplicações em tempo real 
2.2.2 Métodos de Simulação Sequencial Modular e Orientado a Equações 

2.3 Os Módulos de Simulação e os Fluxogramas de Simulação. 
2.4 Requisitos de desempenho. 

3. Modelagem Matemática de Equipamentos Industriais 
3.1 Procedimento de configuração de arquivos de simulação em simuladores de processos. 
3.2 Configuração da janela termodinâmica: 

3.2.1 Pseudocomponentes e componentes reais. 
3.2.2 Modelos para o cálculo de propriedades e critérios de seleção. 
3.2.3 Caracterização de misturas de correntes. 

3.3 Os modelos baseados em fenômenos: 
3.3.1 Dispositivos de escoamento e nós de pressão. 
3.3.2 Modelos de parâmetros concentrados e distribuídos. 
3.3.3 Modelos dinâmicos e estacionários. 
3.3.4 Principais módulos de simulação: módulos de troca de calor, vasos de equilíbrio, fontes e 

sorvedouros, tanques, módulos de reação, módulos de separação, módulos de perda de 
carga, módulos representativos das máquinas de fluxo, transmissores e controladores. 

3.4 Tipos de variáveis, graus de liberdade e especificação. 
4. Métodos Numéricos Para a Resolução dos Problemas Matemáticos da Simulação de Processos 

4.1 Sistemas de equações lineares. 
4.2 Sistemas de equações não-lineares. 
4.3 Sistemas de equações diferenciais ordinárias. 
4.4 Sistemas de equações diferenciais parciais. 
4.5 Programação matemática: programação não linear. 

5. Aplicações específicas da Simulação Estática e Dinâmica 
5.1 Simulação de vasos. 
5.2 Simulação de trocadores de calor. 
5.3 Simulação de sistemas reacionais e de separação.. 
5.4 Simulação de processos industriais 

Metodologia: 
As estratégias para o processo de ensino e aprendizagem envolvem aulas expositivas, de 
exercícios e práticas, adotando técnicas diversas (tradicional, construção de portfólios, uso de pré- 
testes, de preparação de aulas, de elaboração de resumos, de estudos de casos, de diálogos 
sucessivos, desenvolvimento de projetos, uso de simuladores) direcionadas ao atendimento dos 
objetivos factuais, procedimentais, conceituais e de atitudes. 
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Critério de Avaliação: 
De acordo com a Resolução 01/2012 de 03/01/2012, em seu Art. 61, inciso IV, parágrafo 3. 

Média Intermediária  MI = (N1 + N2)/2 

N1: 1ª avaliação ou nota composta a partir de várias atividades 

N2 = (4 x AVI + 6 x P2)/10 

P2 = Avaliação ou nota composta a partir de uma ou várias atividades 

O critério de aprovação depende da nota e da frequência do aluno:  

 Se a MI  7,5 (sete e meio) e frequência   75%  aluno aprovado na disciplina.   MF = MI 

 Se a MI ≤ 7,5 (sete e meio)  o aluno deverá realizar a prova de avaliação final (PAFE)   
Neste caso, a média final será calculada por MF = 0,5 * MI + 0,5 * PAF. 

Se a MF  6,0 (seis) e frequência   75%    aluno aprovado na disciplina. 

Bibliografia Básica: 
FINLAYSON, B.A. Introduction to chemical engineering computing. 2a edição, Wiley, 2012. 
KONTOGEORGIS, G.; FOLAS, G. Thermodynamic models for industrial applications: from 

classical and advanced mixing rules to association theories. Wiley, 2010 

TURTON, R.; BAILIE, R.C.; WHITING, W.B.; SHAEIWITZ, J. Analysis, synthesis and design of 
chemical processes, Prentice-Hall, 1998 

Bibliografia Complementar: 
CAMERON, I.T.; HANGOS, K.; PERKINS, J.; STEPHANOPOULOS, G. Process modeling and 

model analysis. Academic Press, 2011 
GMEHLING, J.; KOLBE, B.; KLEIBER, M. RAREY, J. Chemical thermodynamics for process 

simulation. Wiley-VCH, 2012 
KAES, G.L. Refinery process modeling. Athens Printing., 2008 

KNOPF, F.C. Modeling, analysis and optimization of process and energy systems. Wiley, 
2011 

SEIDER, W. D.; SEADER, J. D.; LEWIN, D. R. Process design principles: synthesis, analysis 
and design. John Wiley & Sons, 2008 

CHEN, C-C, MATHIAS, P.M. Applied Thermodynamics for Process Modeling. AIChE J., v. 48, n. 2, 

p. 194-200, 2002 
WINTERMANTEL, K. Process and product engineering – achievements, present and future 

challenges. Chemical Engineering Science, v. 54, n.11, p. 1601-1620, 1999 
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Unidade Universitária: 
Escola de Engenharia 
Curso: 
Engenharia de Materiais 

Núcleo Temático: 
Disciplinas específicas 

Disciplina: 
PROJETOS DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS II 

Código da Disciplina: 
ENEX00449 

Professor(es): 
Aníbal dos Anjos Pardal 

DRT: 
1019255 

Etapa: 
10ª 

Carga horária: 
02 horas/aula_semana 

( 00 ) Teórica 
( 02 ) Prática 

Semestre Letivo: 
1º Semestre de 2015 

Ementa: 
Introdução aos conceitos básicos de engenharia econômica para o desenvolvimento de um projeto 
de instalações industriais. Aplicação de metodologia de estimativa de investimento de um 
empreendimento. Pesquisa da legislação de segurança industrial e do meio ambiente. Elaboração 
de um anteprojeto de um empreendimento típico. 

Objetivos: 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Aplicar os conhecimentos sobre Manejar os conceitos na Valorizar o esforço pessoal 
conceitos essenciais e resolução de problemas como técnica de aprendizado. 
acessórios no desenvolvimento econômicos nos processos Interessar-se por atualizar, 
de um projeto de instalação industriais. treinar e aperfeiçoar-se para 
industrial.  completo domínio na área de 

 Planejar as etapas necessárias atuação. Valorizar o 
Conhecer conceitos de para a elaboração de um relacionamento em grupo, como 
investimentos, custos, empreendimento. técnica de flexibilização de 
rentabilidade, ponto de  aprendizado. Ponderar os 
equilíbrio de empreendimento Aplicar os conhecimentos na aspectos legais e econômicos 
industrial. elaboração de questões que do projeto, interessando-se por 

 permitam equacionar a manter-se atualizado dentro da 
Reconhecer as implicações avaliação econômica na melhor tecnologia disponível. 
legais que envolvem um escolha dos equipamentos de Respeitar a ética no 
empreendimento. processo. relacionamento humano e na 

  tomada de decisões. Preocupar- 

  se com os aspectos de 

  segurança nos projetos e 

  operação dos processos 

  industriais. Posicionar-se e agir 

  com cidadania em relação aos 

  impactos ambientais e a 

  preservação do Meio Ambiente. 

  Respeitar os Aspectos Éticos na 

  aplicação da Engenharia. 
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Conteúdo Programático: 
 

1. Introdução: Conceitos econômicos, preços, custos, ponto de equilíbrio. 

2. Dinâmica de Grupo: Reforço -  visando dar maior sinergia aos grupos. 

3. Estudo Técnico Econômico: Estimativas de investimentos, receitas, custos, rentabilidade, tempo 
de retorno do capital investido. Planejamento financeiro. Mão-de-obra. Análise de Sensibilidade 

4. Contratos: Tipos: por preço global, por administração, por preços unitários, cláusulas técnicas, 
aspectos legais, abrangência de negociação, garantias. 

5. Construção / Montagem: Equipes, canteiro de obras, cronograma, inspeção. Relacionamento e 
interface com engenharia, suprimento e operação. 

6. Comissionamento e Condicionamento: Preparação dos equipamentos para a operação. Fase 
final de montagem e inicio das operações. Testes e preparação do ambiente interno das 
instalações antes do recebimento das matérias primas e os insumos. 

7. Pré-Operação: Mão de obra, treinamento, comissionamento, condicionamento da unidade de 
produção. 

8. Seminários Técnicos: Os grupos de trabalho poderão realizar seminários práticos sobre 
utilidades, facilidades e outros temas relacionados com a matéria. Os grupos poderão ser 
convidados profissionais das áreas para as palestras. 
9. Trabalho: Desenvolvimento do anteprojeto, viabilizando a instalação de uma indústria ou 

concepção de um negócio. Terá continuidade o trabalho iniciado na etapa anterior, Proj. Inst. Ind. I . 
Conterá: Estimativa de investimentos, custos de produção, rentabilidade, tempo de retorno, 
equipamentos principais, segurança industrial, meio ambiente, legislação. 

Metodologia: 
Aulas expositivas com utilização de recursos áudio visuais... Leitura de textos com exemplos de 
Instalações Industriais. Realização de exercícios de aplicação para fixação dos conceitos 
econômicos. Pesquisa bibliográfica da legislação de segurança e do meio ambiente. Elaboração 
em grupo do anteprojeto de um empreendimento típico. 

Critério de Avaliação: 
De acordo com a Resolução 01/2012 de 03/01/2012, em seu Art. 61, inciso IV, parágrafo 3. 

Média Intermediária  MI = (N1 + N2)/2 

N1: 1ª avaliação ou nota composta a partir de várias atividades 

N2 = (4 x AVI + 6 x P2)/10 

P2 = Avaliação ou nota composta a partir de uma ou várias atividades 

O critério de aprovação depende da nota e da frequência do aluno:  

 Se a MI  7,5 (sete e meio) e frequência   75%  aluno aprovado na disciplina.   MF = MI 

 Se a MI ≤ 7,5 (sete e meio)  o aluno deverá realizar a prova de avaliação final (PAFE)   
Neste caso, a média final será calculada por MF = 0,5 * MI + 0,5 * PAF. 

Se a MF  6,0 (seis) e frequência   75%    aluno aprovado na disciplina. 
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Bibliografia Básica: 
1. PETERS, M. S.; TIMMERHAU, K..D.; Plant Design and Economics for Chemical Engineers”. 

McGraw Hill, 1980. 
2. VILBRANDT, F.C.; DRYDEN, C.E. Chemical Engineering Plant Design, McGraw Hill, 1959 
3. CHIAVERINI, V. Aços e Ferros Fundidos. 7a. ed. ABM, 1996. 

Bibliografia Complementar: 
1. PERRY, J.H. Manual de Engenharia Química. Guanabara Dois, 1970 
2. PMBOK. Um Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. PMI, 2008. 
3. RASE, H. F.; BARROW, M. H. Inginieria de Proyecto para Plantas de Processo”. CECSA, 

1968. 
4. VALERIANO, D. L. Gerência em Projetos – Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia. 

Makron Books, 2003 
5. ASM HANDBOOK. v. 4: Heat Treating. 9th ed. ASM, 1997. 
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Unidade Universitária: Escola de Engenharia 

Curso: Engenharia de Materiais Núcleo Temático: Disciplinas Especificas 

Disciplina: Tecnologia do Petróleo, Lubrificantes e Tintas Código da Disciplina: 
ENEX00822 

Professor: Alessandro Henrique de Oliveira DRT:1114742 Etapa: 10a
 

Carga horária: 02 hrs/aula 
semana 

(02) Teóricas 
(00) Praticas 

Semestre Letivo: 1o 2015 

Ementa: 
 

Estudo da exploração e refino do Petróleo. Reflexão sobre as principais Políticas Nacionais 
relativas ao Petróleo. Estudo de óleos e lubrificantes, Caracterização dos lubrificantes, 
aditivos para lubrificantes, graxas e da teoria da lubrificação. Comparação entre as 
principais aplicações dos lubrificantes. Caracterização dos Polímeros: matérias primas, 
classificação, estrutura molecular, métodos de preparação. Estudo das Tintas: composição, 
formulação, análise e ensaios de caracterização, aplicações. 

Objetivos: 
 

Ensinar aos alunos os principais conceitos teóricos e práticos, habilitando-os a definir, 
planejar e desenvolver atividades relacionadas com as áreas da Petroquímica. 

Conceitos Procedimentos e Habilidades Atitudes e Valores 

Conhecer os principais 
conceitos teóricos e práticos 
relacionados com a 
exploração, explotação e 
refino do petróleo e sua 
importância para a 
petroquímica, Analisar os 
principais compostos obtidos 
do petróleo e que se 
constituem componentes 
básicos das tintas, e 
Conhecer os fundamentos da 
indústria de tintas, incluindo a 
sua composição, formulação, 
aplicação e produção. 

Aplicar os conceitos 
associados às tecnologias 
que envolvem a obtenção e  
o aproveitamento do petróleo 
para atividades de simulação 
e planejamento de sistemas 
mais eficientes dentro da 
área de petroquímica, e 
Utilizar os fundamentos 
relacionados aos produtos 
obtidos a partir do petróleo 
para a produção de 
derivados, lubrificantes e 
tintas que atendam de forma 
adequada as exigências de 
qualidade do mercado. 

Respeitar o meio ambiente 
por meio de estudos das 
principais atividades 
químicas exercidas no 
manuseio do petróleo e de 
seus derivados, as quais se 
não realizadas sob controle 
podem provocar impactos 
negativos significativos  para 
a sociedade; e Ser 
consciente do uso não só 
adequado, mas também 
inconveniente de produtos 
químicos obtidos a partir do 
petróleo, no sentido da 
valorização do emprego de 
materiais que preservem e 
também recuperem o meio 
ambiente. 
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Conteúdo Programático: 
1 Introdução ao estudo da origem geológica do petróleo, a estrutura da Terra, a 
movimentação da crosta terrestre, as teorias sobre a formação das jazidas 
petrolíferas, os agentes de intemperismo na crosta e a formação das bacias 
sedimentares. 2 As condições físico-químicas e bacteriológicas na formação dos 
lençóis petrolíferos, características geológicas quanto à porosidade das rochas 
formadoras de petróleo, rochas reservatório e rochas capeadoras. 3 A exploração do 
petróleo ao longo do tempo – desde as primeiras perfurações dos chineses até os 
tempos modernos, a importância e a dependência das nações quanto ao petróleo, a 
origem das organizações internacionais e nacional da indústria do petróleo. 4 A 
exploração do petróleo e suas fases de pesquisa, os métodos geológicos e 
geofísicos para a elaboração de mapas geológicos, o levantamento aerofotométrico, 
e os métodos gravimétrico, magnético, elétrico e sísmico de prospecção. 5 A 
exploração do petróleo e suas etapas de retirada do petróleo nas formações 
geológicas, a perfuração de poços petrolíferos – poço pioneiro e poços adjacentes, a 
sonda de perfuração, características das perfurações em terra e no mar. 6 Os 
diversos tipos de poços e classificações quanto à finalidade, local de perfuração e 
posicionamento do sistema de perfuração, a perfuração vertical, horizontal e 
direcional, materiais empregados na perfuração de poços de petróleo. 7 A extração 
de petróleo e os tipos de processos para a retirada de petróleo do poço, a 
recuperação primária e as forças naturais de bombeamento, a recuperação 
secundária e a injeção de gases e vapor, a importância da recuperação terciária. 8  
O refino do petróleo e a indústria petrolífera, a composição dos petróleos e sua 
importância na produção de derivados e para a petroquímica, os principais tipos de 
petróleo – os parafínicos, os naftênico, os aromáticos, os asfálticos e os mistos. 9 A 
classificação do petróleo e seus derivados segundo o grau API, petróleos leve, 
médio, pesado e extrapesado, influência da composição nas operações de refino – a 
separação, conversão e tratamento das frações do petróleo. 10 As operações de 
separação no refino de petróleo, flotação, dessalinização, decantação e as 
destilações atmosférica e a vácuo, desasfaltação a propano, desaromatização a 
furfural, desparafinação, desoleificação, extração de aromáticos e adsorção de 
parafinas. 11 As operações de tratamento no refino visando produtos específicos, 
craqueamentos térmico e catalítico, viscorredução, coqueamento retardado, 
hidrocraqueamento, alquilação e reforma catalítica, os tratamentos e os óleos 
lubrificantes e seus aditivos. 12 As tintas e sua formulação, a composição de tintas 
com resinas poliméricas e solventes orgânicos derivados do petróleo e à base 
d’água, análise e ensaios de caracterização de tintas, aplicações específicas em 
plásticos, superfícies ferrosas e metálicas. 

Metodologia: 
 

Serão ministradas aulas de forma expositiva utilizando o quadro negro. Após cada aula 
teórica, os alunos resolverão exercícios sobre o assunto abordado em sala de aula. 
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Critério de Avaliação: 
De acordo com a Resolução 01/2012 de 03/01/2012, em seu Art. 61, inciso IV, parágrafo 3. 

Média Intermediária  MI = (N1 + N2)/2 

N1: 1ª avaliação ou nota composta a partir de várias atividades 

N2 = (4 x AVI + 6 x P2)/10 

P2 = Avaliação ou nota composta a partir de uma ou várias atividades 

O critério de aprovação depende da nota e da frequência do aluno:  

 Se a MI  7,5 (sete e meio) e frequência   75%  aluno aprovado na disciplina.   MF = MI 

 Se a MI ≤ 7,5 (sete e meio)  o aluno deverá realizar a prova de avaliação final (PAFE)   
Neste caso, a média final será calculada por MF = 0,5 * MI + 0,5 * PAF. 

Se a MF  6,0 (seis) e frequência   75%    aluno aprovado na disciplina. 

Bibliografia Básica: 
 

BELMIRO, P.; CARRETEIRO, R. Lubrificantes e Lubrificação Industrial, 1ª ed., Interciência, 
2006. 
FAZENDA, J.M.R. Tintas – Ciência e Tecnologia, 4ª ed., Editora Edgard Blucher Ltda, São 
Paulo, 2009. 
MANO, E. B.; MENDES, L. C. Introdução a polímeros, Editora Edgard Blucher LTDA, São 
Paulo, 2001. 

Bibliografia Complementar: 
 

AL-SAHHAF, T. A.; ELKILANI, A. S.; FAHIM, M. A. Introdução ao refino do petróleo, 1ªed., 
Editora Campus, São Paulo, 2011 
FAJARDO, E.; FREITAS, A.; MATHIAS, C. Tintas e Texturas, 1ª ed., Editora Senac 
Nacional, São Paulo, 2002. 
PALMA, C. M. Petróleo: exploração, produção e transporte sob a óptica do direito 
ambiental, Editora Millennium, Campinas, 2011. 
PINHO, C. A. Pré-sal: história, doutrina e comentários às leis, Editora Legal, Belo 
Horizonte, 2010. 
ROCHA, R.; ROTH, O. O Livro das Tintas, Editora Melhoramentos, São Paulo, 2006 

 

http://www.mackenzie.br/
mailto:decanatoacademico@mackenzie.br

