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1. OBJETIVOS

Geral: Contribuir para a formação intelectual do estudante, para o desenvolvimento de seu pensamento
crí�co constru�vo e cien�fico,bem como de sua habilidade para resolver problemas referentes ao
contexto da biomassa e biocombus�veis.

Específico: O aluno deverá ser capaz de resolver problemas que envolvam fontes alterna�vas de energia,
dis�nguir e comparar recursos renováveis e não renováveis de energia, compreender a importância do
uso racional dos recursos energé�cos renováveis e não renováveis, compreender o contexto da biomassa
e biocombus�veis associado ao desenvolvimento sustentável, meio ambiente e novas tecnologias.

 

2. EMENTA

Química de fitobiomassa. Atualidades tecnológicas para o aproveitamento de recursos renováveis,
sustentabilidade e meio ambiente. Energia de biomassa vegetal. Pré-tratamento e bioconversão de
fitobiomassa.Tecnologias de produção e uso de biodiesel.

 

3. PROGRAMA

1. Química de fitobiomassa: carboidratos, lipídeos, proteínas, lignina e extra�vos: definição,
nomenclatura, propriedades químicas, relação entre estrutura e função, análise qualita�va e quan�ta�va,
derivados importantes e aplicações.

2. Complexos lignocelulósicos: definição, ocorrência, propriedades químicas, degradação térmica, análise
química e espectrofotométrica, fracionamento, decomposição microbiana.

3. Atualidades tecnológicas para o aproveitamento de recursos renováveis: conceituação da matriz
energé�ca nacional, biorrefinarias, bioenergia, biocombus�veis, sustentabilidade e meio ambiente.

4. Energia de biomassa vegetal: pirólise, combustão e gaseificação, definição de combus�veis de
primeira e segunda geração, síntese de Fischer-Tropsch, processos GTL e BTL.

5. Pré-tratamento e bioconversão de fitobiomassa: métodos de pré-tratamento, isolamento e
purificação de componentes da biomassa, hidrólise química e enzimá�ca de polissacarídeos naturais,
processos fermenta�vos, análise qualita�va e quan�ta�va dos componentes dos hidrolisados.

6.         Tecnologias de produção e uso de biodiesel: produção, caracterização e uso; comparação entre as
compe��vidades técnica, econômica e sócio-ambiental de diferentes rotas tecnológicas; balanço
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energé�co, produtos e aplicações.
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