:8

UNÊVER$iDADE FEDERAL DE SANTA CÃTÂRgNA

CÀWPU$ÂRÂRÂNGUÃ
CENTRO DE CIENCIAS, TECNOLOGIAS E SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E SUSTENTABILIDADE
PLANO DEEN$ÊNQ

;:i..}<..:~;
#"
li\:;h

FFl5

$lq

!)

I'4q

f)$

:

d

:

!b

:)

âÊ

H:M8

1.IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:
CODÊGO
NOME DÃ DÊ$CIPLÊNÂ
EE$7340

PRODUÇÃO DE
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CQPRQDUTO$

NADE HORAS-ÂUL.Q$EMÃNÂIS
TEaRiCÂ$
PRÀTêCÃ$
84

E

TURMÃ$TEQRICÂ$

HORÂRgQ

TURMAS PRATICAS

06653 - 4.1620(21
6.1620(2)

80

TOTÂLDEHORÀ$-AULA
SEMESTRAIS
72

MQOALIDÂDE
Presencial

ÊÊ.PROFE$$OR{E$} MINÊ$TRANTEf$}
ELAINE V}RMOND (elaine.virmond @ufsc.br}

i$i,PRE-REQUESÊTO{S}
CQDÊGQ
NOME DÂ DISCIPLINA
EES7330
Fundamentos de Biotecnologia
EES7350
termodinâmica i

IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS} A DISCIPLINA É OFERECIDA
Graduação em EDgenharlg dg..E. gllg....g.

W.JUSTIFICATIVA
No Brasll, as duas mais importantescadeias l)roduiivasda aQroeneralasão a de produção de bloetanol a partir da
cana-de-açúca! e a de produção de biodiesel a partir. principalmente,da soja. Além dessas duas culturas:
diversas outras cadelas do agronegóclo brasileiro têm potencialpara aumentar ainda mais a produção desses
bíocombustiveisjá consagrados e para abrir novos mercados. Grande quantidade de resíduos orgânicos
eliminados safra após safra: juntamente com biomassa agroindustrial e industrial. demanda fins mais nobres.
dentre esses: a produção de mais biocombustlvels, bioenergia e outros produtos de alto valor agregado. Conhecer
o cenário mundial e nacional de biocombustíveis, perspectivas. demandas. processos, tecnologias consolidadas e
em desenvolvimento, além do conceito emergente de Biorrefinarias. que tem potencial impacto positivo no cenário
Soglgêyçg mundial e, oartlcularmente. nac onalLcon ribuirá Dará a formacão do(a) EElgenh$J.[g(g).gçE13.grg]g

VÊ.EMENTA
Panoramas mundial e brasileiro em biocombustíveis. Matérias-pritnas para biocombustíveis. Processos e
tecnologias de produção de biocombustíveis. Aproveitamento de coprodutos e resíduos. Biorrefinarias.

V$i.OBIETÊVO$
Objetivo Geral: Fornecer subsídios para descrever e analisar os processos e as tecnologias aplicadas à produção
de biocombustíveis e copíodutos. o estado-da-antee os desafios relacionados.

Objetivos Específicos:
.
Apresentar e caracterizar as principais Ênatérlas-primasutilizadas para a produção de biocombustíveis:
. Descrever a necessidade de estabelecimentode logística otimizada de oferta de matéria-primapara a
indústria de blocombustíveis e coprodutos:
+ Relacionar as principais características da matéria-prima aos respectivos processos de produção de
biocombustíveis e coprodutos:
, Apresentar tecnologias e processos industriais para a produção de biocombustíveis:
.
Definir biorrefinarlas. apresentar tipos. processos e tecnologias que as Integram e os respectivos desafios
tecnológicos.

VIÊi*CONTEÜDO PROGRAMÁTICO
Conteúdo Teórico:
].
2

Introdução:
E3iacombustívels: co11ceitos: definições e históricos

Panoramas mundial e brasileiro em biocombustlvels:

Matérias primas para biocombustívels:
Matérias-prim as oleaginosas:

Matérias-primas sacaríneasl
Matérias-primas amiiáceas=

3

4

5

outras matérias-primas;
Processos e tecnologias para a produção de biocombustíveis e coprodutos - Introdução:
Processos físico-químicosl
Processos teímoquímlcosl
(

Processos bioquíErlicosl

Bioríeflnarlas:
Conceito:
Comparativo entre a refinaria de petróleo e biorrefinarias=
Panoramas mundial e braslielro em biorreflnarlas:

Tipos e desenvolvimentode biorreflnarias:
Produção de bioetanol:
Fundamentos do processo produtivos

Tecnologias pata a produção de bioetanol:
f'ropriedades. especificação do blocombustívele legisiaçãol
Armazenamento e distribuição do bioetanoll

6.

7.

8.

Coprodutos e resíduos gerados no processo e aplicações;
Produção de biogás:
Fundamentos do processo produtivos

Tecnologias para a produção de biogási
Propriedades. processos de purificação. especificação do biocombustível e legislação
Distribuiçãoe uso do blogás:
Coprodutos e resíduos gerados no processo e aplicaçõesl

Produção de blodiesel:

Fundamentos do processo produtivo:
Tecnologias para a produção de biodleselt
Propriedades. especificação do biocombustível e legislaçãol
Armazenamento e distribuição do blodiesel=
Coprodutos e resíduos gerados no processo e aplicações.
Produção de outros biocombustíveis

Conteúdo Prático: Nào se aplica
ãX. METQDOLQGÊÂ DE EN$iNQ / DESENVOLVIMENTO DQ PRQGRAMÃ
O processo de ensino.'aprendizagemserá composto por:
1. Aulas teóricas com utilização de quadro e recursos áudio visuaisl
2. Atlvidades dirigidas em sala de aula ou extraclasse (seminários individuais ou em grupo. elaboração de

trabalhos escritos: resolução de listas de exercícios, estudo de tópico para apresentação ou arguição oral

em sala de sulca,palestras: eÉltreoutras). As atlvidades dirigidas serão realizadas em data:'prazo
devidamente acordado. Visita(s) técnica(s) de estudos a empresas do setor de energia prevista(s) etn
outra(s) discipliia(s) poderá(ão) ser Incorporada(s) ao cronograma desta disciplinapor apresentar(em)
Interesses comuns no âmbito de seus contetldos,
A plataforma Moodle-UFSC será canal auxiliar de comunicação entre professora e alunos. Todo o material didático
e de apoio será postado no ambiente da disciplina no Moodle ou, alternativamente,enviado por e-mail ou
disponibilizadona forma impressa quando necessário.
Observação; A professora estará disponível para atendimento aos alunos eln sua sala no seguinte dia da semana
e horário: terça-feira. 14h20min às 16h00min na Unidade Jardim das Avenidas: Bloco CI . Sala 02

X. METQDOLOGÊÀ E INSTRUMENTQ$ DE AVALÊÂÇÃO
©
A verificaçãodo rendimentoescolar compreenderáfrequência e aproveitamento nos estudos: os quais
deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigat(áriaa frequência às atividades correspondentes a cada
disciplina: ficando nela reprovado o aluno que não comparecer. no mínimo a 75'b das meslrlas
A nota tnínima para aprovação na disciplina será 6,0 (seis).(Art, 69 e 72 da Res. n" 17.'CUn/1997)

Q aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3.0 e 5.5 terá
direitoa uma ROVBavaliação no final do semestre (REC), exceto as ativldades constantes no art.70:$ 2". A
nota será calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais (MF) e a
nota obtida na nova avaliação (REC). (Aít. 70 e 71 da Res. n" 17/CUn/1997)
&íf;' +- lii:(=
2

Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0 (zero). (Art. 70. $ 4' da Res. n' 17/CUn.'1997).
Avaliações: Serão realizadas ativldades Individuais ou em grupo (pelo menos 4 (quatro)} e l lurrta) avaliação
individualescrita(AE) ao longodo semestre. Cada avaliação receberá nota entre zeF-o(D)e dez(IO). A média
aritmética simples das notas obtidas nas atividades individuais ou em grupo (MA) terá peso 4 (quatros e a nota
obtida na avaliação individualescrita(AE) teia peso 2(dois) no cálculo da média final das avaliações(MF) da
disciplina
(M.4) ;* 4 + ( q/:') - 2
6

A avaliação individualescrita(AE) poderá conter questões objetivas: objetivas mistas e dissertativas

ÃTÊ.74 da Res. mo3.7/CUn/97

p'©dÉd©de Nova Ava$êação
@

®

C) aluno. que por motivo de força maior e plenamente justificcado.deixar de realizar atividades avallatlvas
previstas no plano de ensino. deverá fazer o pedido à Chefia do Departamento de Energia e Sustentabilidade
(EES). dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, apresentando docutnentação comprobatória. C) pedido de Nova
Avaliação deve ser formalizado na Secretaria Integrada de Departatnentos(SID).
A Nova Avaliação, assim como a Avaliação de Recuperação. englobará todo o conteúdodo semestre e
ocorrerá conforme indicado no cronograma a seguir

X!.CRQNOGRAMAPREVÊSTQ
AULA

Semana

.

13/08/]8 a ]8.'08/]8

Apresentação da disciplina e do plano de ensino
l } Introducão: Blocombustíveis - conceitos, dgl.i.PJçgçg.çhistórica.
] ) Introdução: Panoramas mundial e brasileiro em biocombustíveis
2> Matérias-primas para biocombustívels: oleaginosas: sacaríneasl

20/08/'18a 25/08/]8
27,r08/']8a 01/09/]8

3) Processos e tecnologiaspara a produção de blocombustveis e

] ['

30/07/18 a 04/'08/18

2'
3'
4'

06./08/18a 1]/08/]8

5"

7'
8"

10"

1] '
12"
]3"
]4"
15 *
]6"
]7;
]8"
]9"

ASSUNTO

DATA

03/'09/18 a 08,f09/1ê3

]0/09/18 a ]5/09/18
17/Q9/]8a 22/09/18
24,/09/18a 29/09/18
01.r10/']8a 06/10/38
08/10/]8 a 13/10/18
15/]0/18 a 20/10/]8
22/]0,/18 a 27/]0,,'18
29/10/]8 a 03/11/18
05/'] 1:/]8 a 10/1] ./]8
] 2/11,/]8 a 17/11/18
] 9/] ] ./18 a 24/1] ,/18
26/] ]/1 8 a 01./12/] 8
03/12/18a 05/]2/18
Q cronograma

amiláceas: outrcas patgllgâ pliiiilqa...4TIViDAOE
ÂTÊVIDÃDE ].
copiodutos -introdução.

4) Biorrefinarias. üf/ü9.'20] .1:{ :;cxl: Feri;ãdo

5) Produção de bloetanol.
5} Producãclde blue anal
6) Produção de bioqás.
6} Produção de bioaás.
ÀTÊVIDADE

2.

]2.;1ü.

7)

de

{8 {$

x : }=crê;lido

-1

ATIVIDADE 2. 7) Produção de biodiesel.
7) Produção de biodiesel.
Produção

biodiesel.

' i2;

! ':

18

!se*

: ; 't::p:::')

.i

ÂT$VIDADE 3.
8} Produção de outros biocombustíveis. }8;;i {.'18 {$ax:l: l.)l:i )aü eil:;;o l
AVAUAÇAO

ESCRITA

ÂT$V$DÂDE 4.

(AE). AnVjj?Apji

!:

I]ÕI?ÃÃVAUACÃOe AVAUAÇÀO DE RECUPERAÇÃO.

está $u} ito 8 ajustes.

XII. Feriados e dias não letivos previstos para a semestre 2018.2
DATA
gzl9rl..[<p93.].........]....].ng. pgzgê çia.gp...R. e.i.i.].....
08/0.9./.18 (ggb.).. .....l .Dia não lesivo

12/'10,/18(sex)

l.

Nossa Senhora Aparecida

13/10/18 sab
02/11/18 sex

03/11/18 sab
15/11/18 ul
16/11/18 sex
17/11/18 sab

Dla nãoletlvo

Finados
Dia nãoletivo
Proclamação da República
Dia nàoletivo
Dia nãoletivo
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