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V.JUSTIFICATIVA
No Brasil, as duas mais importantes cadeias produtivas da agroenergia são a de produção de bioetanol a partir Qa
cana-de-açúcar e a de produção de biodiesel a partir. principalmente, da soja. Além dessas duas culturas,.: ....-. -....-- --,-.;.. 'l .....,;oin ,aeilQi-n ta«. nnt-n,~inl Rara niimpntnr nindn mais a nroducão dessesdiversas outras cadeias do agronegócio brasileiro têm potencial para aumentar ainda mais a . . .cana-ae-açucar e a ae proauçao ae uluule el d polui, piiiluipalliiç;iil , ua orla. ''-"'- uuua )roduçao desses
biocombustíveis já consagrados e para abrir novos mercados. Grande quantidade de resíduos orgânicos
..:.:--,--- --r.. ..,ç. nnf a i. n+a,manta nn«. hin«nncea nnrninHrlatrinl p Indiistrial demanda fins mais nobres.l ll'=1;E;Hl;Bã$Bi;.1'!: %:liB!:Ht .Êli 'l)Üj:ET'i:Edentre esses. a produção de mais biocombustíveis. bioenergia e outros produtos de alto valor agregado. Conhecer: : ....-i:-- . ---i---i i- h;.óami.....p+í..a;o nQ-nan+i..nc 'ln«landnc nrnnp qn tnr~nnlnalas consolidadas edentre esses, a proauçao ae mais Dlocomousuveis. uiueíielyló c uuuu pluuutvo UG a-v a v- uu'-'uuuv vv'---
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 cenãno.. '.:.- ...-.-;-l - ...+:...-n,mnn+n naninnal '-'.ntrihllirá nnrn n fnrmaí-ãn dnfn\ Fnnpnheirofa) de Energia.energético mundial e, padlcyl

VI. EMENTA
Panoramas mundial e brasileiro em biocombustíveis. Matérias-primas para biocombustiveis. Processos e'. .-... -:-- ,-- -.-u...x. iA h.iann«.p...o+í- nic Anrn\roitnmnntn dç, rnnrndlltnR n resíduos. Biorrefinarias.tecnologias de produção qç
 
VII.OBJETIVOS
Objetivo Geral: Fornecer subsídios para descrever e analisar os processos e as tecnologias aplicadas à produção
de biocombustíveis e coprodutos, o estado-da-arte e os desafios relacionados.

Objetivos Específicos:racterizar as principais matérias-primas utilizadas para a. produção .de biocombustíve sl: ÍIE===='; li: ::;~.;:;' L:l=1=:='="1=:; 'a=:n; 'l;';=;;;;'..;'úáài'. p''"' p"; ;
n -ústna de biocombustíveis e copa OS, ria.nrimn nnq rpsnnctívos processos de Drodução d. Relacionar as principais características da matéria-prima aos respectivos processos de produção de
biocombustíveis e coprodutos;

8 Apresentar tecnologias e processos industriais para a produção de biocombustíveisl
. Definir biorrefinarias, apresentar tipos, processos e tecnologias que as integram e os respectivos desafios

tecnojé



IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
O processo de ensino/aprendizagem será composto por:

1 . Aulas teóricas com utilização de quadro e recursos áudio visuaisl
2. Atividades 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 aula, palestras. entre outras). As atividades dirigidas serão realizadas em data/prazo
devidamente acordado. Visita(s) técnica(s) de estudos a empresas do setor de energia prevista(s) em
outra(s) disciplina(s) poderá(ão) ser incorporada(s) ao cronograma desta disciplina por apresentar(em)
interesses comuns no âmbito de seus conteúdos.

A plataforma Moodle-UFSC será canal auxiliar de comunicação entre professora e alunos. Todo o material didática
e de apoio será postado no ambiente da disciplina no Moodle ou, alternativamente, enviado por e-mail ou
disponibilizado na forma impressa quando necessário.
Observação: A professora estará disponível para atendimento aos alunos em sua sala no seguinte dia da semana
g horário: terça-feira, 16h20min às 18h00min na Unidade Jardim das Avenidas. Bloco CI . Sala 02

X.METODOLOGIAEINSTRUMENTOSbÉÀ
. A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais

deverão ser atingidos conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada
disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não comparecer, no mínimo a 75% das mesmas.

. A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0(seis).(Art. 69 e 72 da Res. n' 17/CUn/1997).

. O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avallacões do semestre entre 3 0 Ê 5 5 terá

 
Vila.CONTEUDO PROGRAMÁTICO
Conteúdo Teórico:
]. Introdução:

© Biocombustíveis: conceitos, definições e históricos
® Panoramas mundial e brasileiro em biocombustíveisl

2. Matérias-primas para biocombustíveis:
e Matérias-primas oleaginosasl
® Matérias-primas sacaríneasi
® Matérias-primas amliáceasl
+ Outras matérias-primasl

3. Biorreflnarias:
© Conceito e comparação entre refinarias de petróleo e biorrefinariasl
@ Tipos e desenvolvimento de blorrefinariasl

4. Processos e tecnologias para a produção de biocombustíveis e coprodutos - Introdução:
© Introdução a processos químicos e bloprocessosl
e Noções de cinética química e bioquímicas
e Introdução a reatores químicos e biorreatoresl

5. Produção de bioetanoi:
e Fundamentos do processo produtivos
B Tecnologias para a produção de bioetanoll
B Propriedades, especificação do biocombustível e legislaçãol
8 Armazenamento e distribuição do bioetanoll
e Coprodutos e resíduos gerados no processo e aplicaçõesl

6. Produção de biogás:
e Fundamentos do processo produtivo;
© Tecnologias para a produção de biogásl
e Propriedades, processos de purificação, especificação do biocombustível e legislaçãol
e Distribuição e uso do biogásl
e Coprodutos e resíduos gerados no processo e aplicaçõest

7. Produção de blodiesel:
e Fundamentos do processo produtivos
e Tecnologias para a produção de biodiesell
© Propriedades. especificação do biocombustível e legíslaçãol
e Armazenamento e distribuição do biodiesell
e Coprodutos e resíduos gerados no processo e aplicaçõesl

8. Produção de outros biocombustíveis.

ge ! údo Prático: Não se aolica.



ãiféitõ ã uúã noüã aüaiiação no final do semestre (REC), exceto as atividades constantes no art.70,$ 2o. 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). (Art. 70 e 71 da Res. n' 17/CUn/1997).

MF + REC

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' 1 7/CUn/1 997).

2

Avaliações: Serão realizadas atividades individuais ou em grupo (até 4 (quatro)) e 2 (duas) avaliações
individuais escritas (AEI e AE2) 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 (quatro) e a nota média obtida nas avaliações individuais escritas (AE) terá peso 2 (dois) no cálculo da
média final das avaliações(MF) da disciplina:

MF: (M,4) * 4 + (.4E) + 2
6

. Cada avaliação individual escrita (AE) poderá conter questões objetivas. objetivas mistas e dissertativas.

. A Avaliação de Recuperação englobará todo o conteúdo do semestre e ocorrerá conforme indicado no
cronograma a seguir.

Pedido de Nova Avaliação Ad. 74 da Res. Ro 17/C&ln/97

O aluno, que por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar atividades avaliativas
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 documentação
comprobatória. O pedido de Nova Avaliação deve ser formalizado na Secretaria Integrada de
Departamentos (SID).

ÕÉÉ: O cronograma está sujeito a ajustes

)(l . Feriados e d as não letivos previstos para o semestre 2019.1
DATA  

03/04/19 (qua  Aniversário de Araranguá

AULA
semana DATA

ASSUNTO

Apresentação da disciplina e do plano de ensino.
l ) Introdução: Biocombustíveis - conceitos, definições e bi1lil1lçZ] a 1]/03/19 a 16/11/19

2; 18/03/19 a 23/03/19 l } Introdução: Panoramas mundial e brasileiro em Diocomlly$!!yglg

3; 25/03/19 a 30/03/]9 2) Matérias-primas para biocombustivels: oleaginosas: sacanneas;
amiláceas: outras matérias-primas. ATIViDADE l .

4a 01/04/19 a 06/04/19 AT[VIDADE 'i. 03/04/20]9(qua): i-er;aao.

5' 08/04/19 a 13/04/19 3) Biorrefinarias. 4) Processos e tecnologias para a proauçao ae
biocombustívels e coprodutos - Introdução.

6' 15/04/19 a 20/04/19 4) Processos e tecnologias para a proauçao ae oiocomDusiiveis e
coorodutos - Introdução. 19/04/2019 (sexo: Feriado

7a 22/04/19 a 27/04/19 AyALIAÇAO ESCRITA l (AEI). 5) Produção ge bloetanol.

8; 29/04/19 a 04/05/19 5 Produção de bioetanol. ul/(}S/zulu (qua): í-eriaao.
ga 06/05/19 a 11/05/19 5 Produção de bioetanoi. ATIVIOAUE z.
]0 ' 13/05/19 a 18/05/19 6 Produção de btogãs.

  20/05/]9 a 25/05/19 6 Produção de bloqás.
12a 27/05f19 a 01/06/19 r Produção de biodlesel.
]3; 03/06/19 a 08/06/19 7 Produção de blodlesel.
14; l0/06/19 a 15/06/19 7} Produção de biodiesel. ATlvlDADb s.

]5 a
17/06/19 a 22/06/19 8) Produção de outros biocombustiveis. AI lvluAUE q. zu.'uo.' t y lquii

Fei-lado: 2]/Q6/19 ($ex): Dia Elmo letlvo.

16' 24/06/19 a 29/06/19 ATIVIDADE4.
17a 01/07/19 a 06/07/19 ATIVtDADE 4. AVALIAÇÃO eSCRI l z {A 4
]8; 08/07/19 a 13/07/19 NOVAAVALIA AO EAVALIAÇAU UEKEbUÍ"'EKA98y:
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DEMIRBAS, A. Biodiesel: a realistic fuel alternative for diesel engines. London: Springer-Verlag, 2008.
ISBN 9781 846289958. [Springer e-books].
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21/06/19 (sex  Dia nãoletivo
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