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EMENTA:
Conceitos fundamentais; combustíveis fósseis de petróleo; motores a combustão interna;
combustão e produtos de combustão; energia de biomassa; fotossíntese; processos de produção
de bioetanol e propriedades do etanol biocombustível; processos de produção de biodiesel e
propriedades do biodiesel; combustíveis líquidos alternativos ao bioetanol e ao biodiesel
(biometanol, biobutanol, biopentanol, dimetil éter, dimetil furano, γ-valerolactona, etc).

PROGRAMA:
1. Conceitos fundamentais
2. Extração e refinação de petróleo; combustíveis fósseis de petróleo
3. Motores a combustão interna; combustão e produtos de combustão
4. Estado da arte na área de pesquisa em motores a combustão interna
5. Bioenergia e fotossíntese
6. Plantio e colheita de cana-de-açúcar; processos de produção de etanol de cana-de-açúcar, de milho e

de beterraba; e propriedades do etanol biocombustível
7. Impactos ambientais e econômicos da produção e utilização de bioetanol
8. Estado da arte na área de pesquisa em bioetanol
9. Oleaginosas e processos de produção de óleos vegetais; processos de produção de biodiesel;

propriedades do biodiesel; impactos ambientais e econômicos da produção e utilização de biodiesel
10. Estado da arte na área de pesquisa em biodiesel
11. Estado da arte na área de pesquisa em etanol celulósico
12. Estado da arte na área de pesquisa em biometanol, biobutanol e biopentanol
13. Estado da arte na área de pesquisa em dimetil éter e dimetil furano
14. Estado da arte na área de pesquisa em derivados do ácido levulínico e dos biocombustíveis
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
2 Provas de 40 pontos cada
1 Trabalho individual de 20 pontos
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DESCRIÇÃO DE OBJETIVOS E COMPATIBILIDADE COM AS LINHAS DE
PESQUISA DO PPGMEC:

aprender como são produzidos os combustíveis fósseis de petróleo, gasolina e diesel, e compreender as
propriedades combustíveis destes que permitam substituição total ou parcial por biocombustíveis;
aprender como funciona um motor de combustão interna, como a combustão ocorre do ponto de vista
físico-químico e quais são os produtos de combustão; se integrar com o estado-da-arte em pesquisa na
área de motores a combustão interna no que concerne à utilização de biocombustíveis; compreender a
forma em que a energia de biomassa se encontra na parede celular de vegetais e no conteúdo
citoplasmático de células de vegetais e de animais; compreender o processo de fotossíntese e como os
diferentes ciclos fotossintéticos influenciam na produtividade de massa seca de vegetais; aprender como
se produz bioetanol, estudando sobre plantio de cana-de-açúcar, colheita, e processamento desta;
aprender sobre as propriedades do etanol biocombustível e como estas influenciam no desempenho de
motores a combustão interna veiculares; aprender sobre os impactos econômicos e ambientais de se
produzir e utilizar etanol como biocombustível; aprender sobre etanol celulósico; se integrar com o
estado-da-arte em pesquisa na área de bioetanol; aprender sobre culturas oleaginosas e produção de
óleos vegetais; aprender sobre o processo de produção de biodiesel; aprender sobre as propriedades do
biodiesel e como estas influenciam no desempenho de motores a combustão interna veiculares;
aprender sobre os impactos econômicos e ambientais de se produzir e utilizar biodiesel como
biocombustível; se integrar com o estado-da-arte em pesquisa na área de biodiesel; se integrar com as
pesquisas sendo desenvolvidas para produção de biocombustíveis alternativos ao etanol e ao biodiesel:
biometanol, biobutanol, biopentanol, dimetil éter, dimetil furano, derivados do ácido levulínico (e.g.,
γ-valerolactona, ésteres de ácido levulínico).


