
DISCIPLINAS E EMENTAS 
 
Disciplinas obrigatórias 
 
Energia e bioenergia  - 4cr 60h 
Matriz energética nacional e mundial. Política energética e sustentabilidade. Formas e fontes de 
energia. Geração e transmissão de energia. Energias alternativas. Produção de biomassa. 
Balanços materiais e energéticos. Aspectos econômicos, sociais e ambientais. 
 
Combustíveis e biocombustíveis  - 4cr 60h 
Combustíveis fósseis e biocombustíveis. Fontes e composição de matérias primas. Tecnologias 
do uso da biomassa. Tecnologias de produção de biocombustíveis. Análise e certificação. 
Aproveitamento de co-produtos e valorização de resíduos. Aspectos econômicos, sociais e 
ambientais. 
 
Seminários I  - 2cr 30h  
Apresentação pelos docentes do programa e convidados de seminários com temas que 
caracterizem a interdisciplinaridade em Bioenergia.  
  
Seminários II  - 2cr 30h 
Apresentação pelos discentes do programa de seminários sobre as atividades em 
desenvolvimento relacionadas à sua dissertação. 
 
Estágio em docência na graduação - 2cr 30h  
Participação em aula de graduação, treinamento de estagiários de Iniciação Científica e outras 
atividades correlatas a critério e acompanhamento da Coordenação do programa com supervisão 
do orientador e com a presença do professor responsável pela disciplina. 
 
Número de créditos em disciplinas obrigatórias: 14 créditos  = 210 horas. 
 
 
Disciplinas optativas 
 

- De domínio conexo: 

Metodologia da pesquisa científica - 2cr 30h 

Conhecimento científico. Métodos e técnicas de pesquisa. Pesquisa bibliográfica. Levantamento 
de problema e formulação de hipóteses. Elaboração de projetos de pesquisa, dissertação e 
artigos científicos. Normas técnicas. Técnicas de apresentação. 

Planejamento experimental - 2cr 30h 

Princípios básicos da experimentação e análise estatística de dados. Técnicas de planejamento 
de experimentos e otimização de sistemas. 

Tópicos especiais I – 1cr 15h 
Atividades com temas relacionados à Bioenergia ou Biocombustíveis. 
 
Tópicos especiais II – 2cr 30h 
Atividades com temas relacionados à Bioenergia ou Biocombustíveis. 
 

- Das linhas de pesquisa: 
 



Linha 1 - Geração e caracterização de matéria-prima 
 
Culturas de plantas oleaginosas, sacarídeas e amilá ceas  - 4cr 60h  
Sistemas de Produção, climatologia. Zoneamento Agro-ecológico. Fisiologia das Plantas. 
Tecnologia de Produção. Custos de Produção. Oportunidades de Mercado. Maturação e Colheita. 
Processamento e Armazenamento. Plantas não-tradicionais. 
 
Matérias primas agroindustriais e alternativas  - 4cr 60h 
Biomassa lignocelulósica. Resíduo animal. Características e composição química. Propriedades e 
avaliação nutricionais. 
 
Matérias primas florestais  - 4cr 60h 
Biomassa. Sistemas de Produção. Climatologia. Fisiologia das Plantas. Tecnologia de Produção. 
Custos de Produção. Oportunidades de Mercado. Plantas não-tradicionais.  
 

Linha 2 – Produção de biocombustíveis e co-produtos 
 
Síntese, otimização e simulação de processos  - 4cr 60h  
Estudo de balanços de massa e energia. Estratégias de simulação e otimização de fluxogramas 
dos processos de produção.  
 
Aproveitamento dos co-produtos  - 4cr 60h 
Caracterização química e avaliação nutricional. Processos físico-químicos, químicos e biológicos 
de conversão.  Uso direto e reaproveitamento.  
 

Linha 3 – Uso e controle de qualidade dos biocombustíveis 
 
Composição e caracterização de biomassa e biocombus tíveis  - 4cr 60h  
Fundamento de química dos recursos renováveis. Métodos físico-químicos, cromatográficos e 
espectroscópicos. Especificações nacionais e internacionais. Avaliação da conformidade de 
biocombustíveis. 
 
Avaliação de desempenho de máquinas agroindustriais  - 4cr 60 h 
Princípios de máquinas térmicas. Parâmetros físicos, métodos de medição e sensores. 
Instrumentos e dispositivos de bancada e campo. Normas de ensaios, análise e interpretação. 
 

Linha 4 - Impactos ambientais e sócio-econômicos 
 
Avaliação sócio-econômica e financeira de produtos e processos  - 4cr 60h  
Integração de massa e de energia. Políticas energéticas. Fundamentos para estudo de viabilidade 
técnica e econômica. 
 
Aspectos e impactos ambientais  - 4cr 60h 
Monitoração e controle das emissões. Caracterização e tratamento de efluentes e resíduos. 
Métodos de remediação. Legislação e normas. Análise do ciclo de vida. 
 
Número mínimo de créditos optativos: 10 créditos  = 150 horas. 
  
 
NÚMERO TOTAL DE CRÉDITOS EM DISCIPLINAS: 24 CRÉDITO S = 360 HORAS. 
 
 
 
 
 



ATIVIDADES DE PESQUISA 
 
Dissertação I – 8cr 120h  
Entrega do projeto de dissertação elaborado pelo discente à coordenação do programa. 
 
Dissertação II – 8cr 120h 
Entrega do planejamento de experimentos e levantamento bibliográfico elaborados pelo discente à 
coordenação do programa. 
 
Dissertação III – 15cr 225h 
Entrega de relatório contendo resultados, esboço da discussão e as considerações finais da 
dissertação, elaborado pelo discente à coordenação do programa. 
 
Dissertação IV – 20cr 300h 
Entrega da dissertação pelo discente à coordenação do programa, seguida de defesa pública. 
 
NÚMERO TOTAL DE CRÉDITOS EM ATIVIDADES DE PESQUISA:  51 CRÉDITOS = 765 HORAS. 
 
 

O mínimo de créditos  a serem cumpridos (disciplinas e atividades de pesquisa) 
pelo discente do PPGB para obtenção do título de Mestre em Bioenergia  são 75 
créditos , 1125 horas. 

A defesa da Dissertação de Mestrado no PPGB ocorrerá somente após a obtenção 
dos créditos e demais exigências do regulamento do PPGB. 
 
 


