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PROFESSOR VISITANTE DO EXTERIOR NO BRASIL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA 

 

Está aberto o edital para inscrição no Programa de Bolsas no País: Professor Visitante do 
Exterior no Brasil no projeto descrito abaixo. 

A inscrição do segundo e terceiro períodos estará condicionada à disponibilidade de 
bolsas e os respectivos calendários serão divulgados oportunamente. 

 

 

Projeto: Estratégia para o desenvolvimento de novas tecnologias 
na área energética 

Coordenadora: Profa. Dra. Roberta Ceriani 

Área de Conhecimento: Engenharias II (Engenharia Química) 

  

 Descrição sumária do projeto:  

O projeto trata do desenvolvimento de novas tecnologias relacionadas à área energética, 
contemplando o armazenamento de energia embaterias eletroquímicas, a captura de CO2, 
a diversificação de usos e produtos da química verde e de biorrefinarias, 
envolvendobiomoléculas e biocombustíveis, bem como a valoração de subprodutos (ou 
coprodutos) das suas cadeias produtivas, atualíssimo no mundodevido a questão do 
aquecimento global, a finitude dos combustíveis fósseis e a geração de energia 
sustentável. Dessa forma, o projetocontribui em termos de dados experimentais, de 
modelagem matemática e aprimoramento de metodologias preditivas, fundamentais 
nodelineamento de novos processos e produtos, na simulação e otimização de processos 
do setor tecnológico, como também na geração deinformações para aplicação em 
produtos tecnológicos, como dispositivos de armazenagem de energia em larga escala. No 
contextonacional, trata-se de uma congregação de atividades estratégicas econômicas e 
sociais, dada a extensão territorial do Brasil, abiodiversidade e o potencial de geração de 
energia limpa. De fato, em bioeconomia o Brasil tem ainda em suas mãos a oportunidade 
de serum líder mundial. 

Os seguintes tópicos serão tratados nesse projeto: 

• Determinação experimental e modelagem do equilíbrio de fases e de 
propriedadestermofísicas de compostos da química verde e de biocombustíveis.  

• Avançar no desenvolvimento de dispositivos paraarmazenamento de energia baseados 
na tecnologia Lítio-Oxigênio, explorando configuração de novos matérias eletródicos assim 
comotécnicas de caracterização em regime dinâmico de operação. 

• Desenvolver uma equação de estado baseadaem mecânica estatística para melhorar a 
descrição de propriedades termodinâmicas de fluidos de interesse no processo de 
reinjeção deCO2 em reservatórios de petróleo. 



• O cultivo da leveduraRhodotorula toruloides emhidrolisado hemicelulósico visando 
aumento da produção de óleo e carotenoides a partir de estratégias de engenharia 
metabólica e modificação genética. 
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