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Caracterização da disciplina 

Código da disciplina:  NHZ4060.14 Nome da disciplina: BIOCOMBUSTÍVEIS E BIORREFINARIAS  
Créditos (T-P-I): (4-0-4) Carga horária: 48 horas 

 

Planejamento da disciplina 

Objetivos gerais 

Estudar os processos de aplicação e transformação de biocombustíveis, madeiras e derivados, açúcares e 
terpenos.  

 

Objetivos específicos 

• Avaliar demanda econômica mundial por combustíveis provenientes de fontes renováveis, mais 
especificamente sobre os aspectos que decorrem da produção e uso de biocombustíveis como fonte 
energética alternativa aos provenientes de fontes minerais. 

• Desenvolver e ampliar o conhecimento técnico envolvido na cadeia de produção e uso de 
biocombustíveis e de produtos naturais.  

• Estudar o interpretar os conceitos químicos envolvidos nos processos de produção. 
• Estudar o a influência do uso e produção de biocombustíveis e de produtos naturais sob o aspecto 

ambiental, saúde e sustentabilidade. 
• Estudar a influência do uso e produção do etanol e biodiesel na Políticas públicas, Legislação e 

regulação na Industria de Biocombustíveis (Nacional e Mundial). 
• Estudar os processos de uso e transformação de produtos naturais com ênfase na Química-Fina. 

Ementa 

Conceito e tipos de biorrefinarias. Matérias primas para produção de biocombustiveis. Processos de 
transformação para produção de biocombustíveis (fermentação, entre outros) e para biorrefinarias. 
Transformação e uso de produtos naturais. Aspectos econômicos, sociais e ambientais. Políticas públicas. 
legislação e regulação. 

Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa 

Nesta disciplina a avaliação do rendimento do aluno é realizada em função do seu aproveitamento em 
provas teóricas, práticas, seminários, trabalhos de campo, entre outros, conforme exigido pelo docente. A 
modalidade e pesos de cada avaliação serão determinados pelo docente, levando em consideração as 
particularidades dos conteúdos trabalhados. 

Os conceitos a serem atribuídos aos estudantes não deverão estar rigidamente relacionados a qualquer 
nota numérica de provas, trabalhos ou exercícios. Os resultados também considerarão a capacidade do 
aluno de utilizar os conceitos e material das disciplinas, criatividade, originalidade, clareza de apresentação 
e participação em sala de aula e laboratórios. O aluno será informado sobre as normas e critérios de 
avaliação que serão considerados ao se iniciar a disciplina. 
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