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 Disciplina: Gestão de Resíduos Agroindustriais  Código: DEE154

 Natureza: 

 ( X ) Obrigatória         
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(LB): 00 Campo (CP): 00 Estágio (ES): 00 Orientada

(OR):00 
Prática Específica
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Estágio de
Formação
Pedagógica (EFP):
00

 

EMENTA 

Conceitos de Resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Diagnóstico quantitativo e qualitativo de resíduos sólidos rurais e agroindustriais e
avaliação do seu impacto no meio ambiente. Processos biológicos de reciclagem e integração dos resíduos sólidos ao sistema produtivo de
forma ambientalmente correta.  Identificação das principais fontes de resíduos líquidos gerados nas atividades agroindustriais e caracterização
de seu potencial poluente. Concepção dos principais sistemas de tratamento de águas residuárias. Alternativas de mitigação e
aproveitamento de resíduos.

                                                                                                              PROGRAMA

- Caracterização e composição dos resíduos sólidos orgânicos

- Tratamento de resíduos sólidos orgânicos: compostagem e vermicompostagem

- Caracterização e tratamento de poluentes atmosféricos

- Caracterização e composição de resíduos líquidos gerados em agroindústrias

- Tratamento de resíduos líquidos: preliminar, primário, secundário e terciário

- Reuso de água e aproveitamento de resíduos líquidos agroindustriais

OBJETIVO GERAL
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Mediar o processo de ensino-aprendizagem dos principais conceitos relacionados a Gestão de Resíduos Agroindustriais.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Estudar os principais conceitos relacionados a gestão de resíduos gerados em agroindústrias;
Identificar as principais origens e classificações dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos;
Compreender os principais tratamentos e a destinação final dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos;
Conhecer as resoluções e normas destinadas aos resíduos sólidos, líquidos e gasosos;
Estudar formas para minimização dos resíduos gerados e tecnologias para o seu aproveitamento.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será desenvolvida mediante aulas teóricas abordando a sequência dos assuntos do programa da disciplina. Serão utilizados os
seguintes recursos: quadro de giz e projetor multimídia, além de uma visita a uma planta agroindustrial visando o conhecimento na prática da
operação de um sistema de tratamento de resíduos líquidos.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

 A avaliação será composta por duas provas escritas durante o semestre, abordando os temas tratados nas aulas teóricas. Também serão
passados trabalhos e outras atividades no decorrer do semestre.

O exame final será realizado por meio de uma avaliação teórica, abrangendo o conteúdo das duas avaliações realizadas durante os semestre.
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