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11.PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(S)
Marcos Ribas (marcos.ribas(â>ufsc.br)

lli. PRE-REQUISITO{S)

CODIGO
EES7330
EES7350

NOME DA DISCIPLINA
Fundamentos de Biotecnoloçlia

Termodinâmica l

IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINAE OFERECIDA
Graduaçãoem Engenhariade Enerala
V.JUSTIFICATIVA
No Brasil, as duas mais importantescadeias produtivasda agroenergiasão a de produção de bioetanola
partir da cana-de-açúcar e a de produção de blodiesel a partir, principalmente, da soja. Além dessas duas

culturas, diversas outras cadeias do agronegócío brasileiro têm potencial para aumentar ainda mais a
produçãodesses biocombustíveisjá consagrados e para abrir novos mercados. Grande quantidadede
resíduos orgânicos eliminados safra após safra, juntamente com biomassa agrolndustrlal e Industrial,

demanda fins mais nobres, dentre esses, a produção de mais biocombustíveis. bioenergia e outros produtos
de alto valor agregado. Conhecer o cenário mundial e nacional de biocombustívels, perspectivas, demandas.

processos, tecnologiasconsolidadas e em desenvolvimento.além do conceito emergente de Biorrefinarias.
que tem potencial impacto positivo no cenário energético mundial e. particularmente, nacional. contribuirá
para a formação do(a) Engenheiro(a) de Energia

VI.EMENTA
Panoramas mundial e brasileiro em blocombustíveis. Matérias-primas para blocombustíveis. Processos e
tecnologias de üroducão de blocombustíveis. Aproveitamento de coprodutos e resíduos. Biorrefinarias

VII.OBJETIVOS
Objetivo Geral: Fornecer subsídios para descrever e analisar os processos e as tecnologiasaplicadasà
produção de biocombustíveis e coprodutos. o estado-da-arte e os desafios relacionados
Objetivos Específicos:

.

Apresentar e caracterizar as principais matérias-primasutilizadas para a produção de

e

Descrever a necessidade de estabelecimento de logística otimizada de oferta de matéria-prima para a

.

Relacionar as principais características da matéria-primaaos respectivos processos de produçãode

.
+

blocombustíveis :

Indústria de blocombustíveis e coprodutos;
biocombustíveis e coprodutosl

Apresentar tecnologiase processos industriaispara a produçãode blocombustíveisl
Definir biorrefinarias. apresentar tipos. processos e tecnologias que as integram e os respectivos

desafios tecnológicos

vni.coNTEÚDOPROaRAMÁTlêÓ
Conteúdo Teórico:
1.

Introdução

.
2

3

4

.

.

Matérias-primas oleaginosasl
. Matérias-primassacarfneas
. Matérias-primasamiláceasl
e Outras matérias-primas
Processos e tecnologiaspara a produçãode biocombustíveise coprodutos - Introdução:
Processos físico-químicosl
e
Processos termoquímicos

Processos bioquímicos
Biorrefinarias
e
Conceito
e

e

e

e

e

Panoramas mundiale brasileiroem biorrefinarias:

Tecnologias para a produção de bioetanoll
Propriedades. especificação do biocombustível e legislaçãol
Armazenamento e distribuição do bioetanoll

Coprodutos e resíduos gerados no processo e aplicaçõesl
Produção de biogás:
e

Fundamentos do processo produtivos

e

Tecnologias para a produção de biogás
Propriedades. processos de purificação. especificação do biocombustível e legisla.'ào

e

Coprodut.ose resíduos gerados no processo e aplicaçõesl

e
e
7

Comparativo entre a refinaria de petróleo e biorrefinarias:

Tipos e desenvolvimento de biorrefinarias:
Produção de bioetanol:
e
Fundamentos do processo produtivos

.

6.

Panoramas mundiale brasileiroem biocombustíveis

Matérias-primas para biocombustíveis:

e

5

Biocombustíveis: conceitos. definições e histórico

Produção
e

Distribuição e uso do biogásl
de biodiesel:

'

'

'

'

''

Fundamentos do processo produtivos
Tecnologias para a produção de biodíesell
Propriedades. especificação do biocombustível e legislaçãol
Armazenamento e distribuição do biodiesell
Coprodutos e resíduos gerados no processo e aplicações

99PlçPg9:f?rêliçQ: Não se aplica

-u--T--'

Avaliações: Serão realizadas ativldades individuaisou em
avaliação individualescrita (AE) ao longo do semestre
Cada avaliação receberá nota entre zero(0) e dez(lO)
A média aritmética simples das notas obtidas nas atividades individuais ou em grupo (MA) terá peso 4
jquatro) e a média aritmética simples das notas obtidas nas avaliações individuais escritas (AE) terá
peso 2(dois) no cálculoda média final das avaliações(MF) da disciplina:
(MH) * 4 + (.4f) * 2

6

O alunocom frequênciasuficiente(FS) e com médiadas notasdas avaliaçõesdo semestre(MF)
entre 3,0 e 5.5 terá direito a uma nova avaliação no final do semestre (REC). exceto as atividades

constantes no art.70.$ 2'. A nota final (NF) será calculada por meio da média aritmética entre a média

das notas das avaliações parciais (MF) e a nota obtida na nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da
Res. n' 17/CUnf1 997)

MF + REC
2

As avaliações poderão conter questões objetlvas. objetivas mistas e dissertativas.

Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecidoserá
atribuída nota 0(zero).(Art. 70. $ 4' da Res. n' 17/CUn/1997)

Pedido de Nova Avaliação - Art. 74 da Res. n' 'i7/CUn/97
'0 aluno, que por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar atividades
avaliativas previstas no plano de ensino. deverá formalizar pedido à Chefia do Departamento de
Ensino ao qual a disciplina pertence. dentro do prazo de 3 (três) dias úteis. apresentando
documentação comprobatória

O pedido de nova avaliação deverá ser formalizado na Secretaria Integrada de Departamento
A nova avaliação ocorrerá na Últimasemana do semestre letivo, conforme calendário acadêmico e
cronograma a seguir

Avaliação de Recuperação
.

A avaliação de recuperação (REC) abrangerá todo o conteúdo da disciplina e será realizada na última
semana do semestre letivo. conforme calendário académico e cronograma a seguir.

XI.CRONOGRAMAPREVISTO
SEMANA
DATA
1'

2'
3'

4'
5;
6;

7'
8;
9;

10;
ll ;

]2 ;
13

]4;
15 a

16;
17'
18

ASSUNTO

26/02/]8 a 03/03/18 Apresentação da disciplina e do plano de ensino
l ) Introdução: Biocombustíveis - conceitos. definições e histórico.
05/03/18a l0/03/18 1) Introdução: Panoramas mundial e brasileiro em biocombustíveis
12/03/18 a 17/03/18 2) Matérias-primas para biocombustíveis: oleaglnosasl sacaríneas;
amlláceas: outras matérias-primas. ATtVIDADE l .
19/03/18 a 24/03/18
26/03/18 a 30/03/18

ATIVIDADEI.

02/04/18 a 07/04/18

FERIADO - 4) Biorrefinarias

09/04/18 a 14/04/18

3) Processos e tecnologiaspara a produção de biocombustívelse
coorodutos -Introdução

5) Produção de bioetanol.
16/04/18a 21/04/18 5) Produção de bioetanol.
23/04/18a 28/04/18 AVALIAÇÃO 1 6) Produção de biogás
30/04/18a 05/05/18 FERIADO - 6) Produção de biogás.
07/05/18 a 12/05/18

ATIVIDADE 2

14/05/18 a 19/05/18

ATIVIDADE 2. 7> Produção de blodlesel.
21/05/18a 26/05/18 7) Produção de blodiesei
28/05/18a 02/06/18 7 Produção de biodiesei
04/06/18a 09/06/18 ATIVIDADE 3.
11/06/18 a 16/06/18 8) Produção de outros biocombustívels. ATIVIDADE 4.
18/06/18a 23/06/18 ATIVIDADE 4.
25/06/18a 30/06/18 AVALIA A02
02/07/18a 04/07/18 NOVAAVALIAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO

lga
OBS: O cronograma está sujeito a ajustes

XII. FERIADOS

PREVISTOS

PARA O SEMESTRE

2018-1

XII. Feriados e dias não letivos previstos para o semestre 2018.1
DATA
DATA
30/03/18 sex)
Sexta-feira Santa
Dia nãoletivo
31/03/18(sab)
03/04/18(ter'
Aniversário da Cidade
[iradentes
21/04/18(sab)
Día nãoletivo
30/04/18(seg)
Dia do Trabalhador
01/05/18(ter)
Dia da Padroeira da Cidade de Araranauá
04/05/18(sex)
31/05/18(qui)
Corpus Christi
01/06/18(sexo
Dia não letivo
02/06/18 sab
Dia nãoletivo
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