
ANEXO 3 
 
Há dois temas de projeto disponíveis para preenchimento das bolsas CNPQ 

referentes à Chamada CNPq Nº 12/2020 - Programa de Mestrado e Doutorado 

Acadêmico para Inovação - MAI/DAI para início em 2021/1. Os Candidatos devem 
indicar no formulário on-line de inscrição o tema de preferência. 

Tema 1 - Engenharia de Processos e Produtos para a Cadeia de Valor de Gás à 
Energia: Separação de CO2 e Controle da Formação de Hidratos 

Orientador: Ofélia de Queiroz Fernandes Araújo 

Empresa Parceira: Oxiteno SA Indústria e Comércio 

Linha de Pesquisa: Engenharia de Sistemas em Processos 

Descrição: O Tema de pesquisa atende a interesses de inovação da OXITENO S.A. 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO. O Projeto tem como objetivo geral a engenharia de 
produtos e processos que contribuam para o desenvolvimento sustentável da 
cadeia de valor de gás a energia, utilizando insumos nacionais. Especificamente, 
são abordados três desafios dessa cadeia, a saber: (i) controle de formação de 
hidratos no processamento upstream e no transporte de gás natural proveniente do 
pré-sal; (ii) captura de CO2 de gás natural do pré-sal; e (iii) captura de gases 
exaustos de termelétricas a gás natural. Questões do gás natural do pré-sal impõe 

os desafios (i) e (ii) abordados: o gás é rico em CO2 e as reservas estão situadas 
distante da costa, sendo o gás transportado por dutos submarinos em faixas de 
temperatura e pressão que favorecem a formação de hidratos. O desafio de captura 
de CO2 de gases exaustos (iii) decorre do crescimento da demanda energética, 
puxada pelo crescimento econômico, e do aumento de regulações ambientais e 
acordos climáticos visando mitigação de emissões de CO2. Nestas três frentes, 
monoetileno glicol (MEG) e etanolaminas são insumos produzidos no Brasil, e são 
compostos base  para os materiais avançados as serem desenvolvidos no Projeto. 
Destaca-se que as tecnologias empregadas para captura (separação) de CO2 (de 
gás natural, gases exaustos e correntes de processo), aquela de maior maturidade 
tecnológica é a de absorção química, tradicionalmente utilizando misturas aquosas 
de etanolaminas. A recuperação do solvente representa penalidade energética ao 
processo fonte de CO2 sendo meta de desenvolvimento e inovação novos solventes 
com menor consumo de energia para regeneração, e maior resistência térmica e 

oxidativa – desafios (ii) e (iii). Adicionalmente, o Projeto contempla o 
desenvolvimento de tecnologias híbridas, combinando absorção química com 
separadores supersônicos e / ou membranas. Os desenvolvimentos resultarão, 
também, em benefícios para a cadeia petroquímica, com o uso das tecnologias 
(isolada ou híbrida) em separação de CO2 de correntes petroquímicas, como na 
produção de óxido de etileno. No desafio (i), é abordado o processo de recuperação 
de MEG utilizado no controle de formação de hidratos, e inibidores alternativos, 
além de formulações híbridas de inibidores termodinâmicos e cinéticos. 

Tema 2 - Estudo da agregação de copolímeros e outros surfactantes em superfície 
óleo-soluções aquosas por simulação molecular 

Orientadores: Frederico Wanderley Tavares e Carla Luciane Manske Camargo 

Empresa Parceira: Oxiteno SA Indústria e Comércio 

Linha de Pesquisa: Termodinâmica, Engenharia Molecular e de Reações 



Descrição: A estabilidade de emulsões é um dos aspectos mais desafiadores na 
indústria do petróleo, pois a formação das emulsões dificulta o seu refino e o seu 
escoamento. As características e a estabilidade das emulsões estão relacionadas 
com as propriedades físico-químicas do sistema estudado, especialmente a 

composição do petróleo e a natureza dos surfactantes. O grande número de 
variáveis, no entanto, dificulta a escolha de agentes de quebra das emulsões, de 
forma que o emprego de ferramentas de simulação pode facilitar a proposição de 
soluções técnicas efetivas. O laboratório ATOMS (Applied Thermodynamicsand 
Molecular Simulation), tem atuado na utilização de modelos de termodinâmica 
molecular para sistemas de interesse acadêmico e industrial, tendo desenvolvido 
um algoritmo computacional para auxiliar na avaliação comparativa de agentes 
desemulsificantes para emulsões de petróleo. O presente projeto pretende 
contribuir com estudos de simulação molecular do comportamento de agregação de 
surfactantes com diferentes arquiteturas moleculares e do comportamento destes 
surfactantes em interfaces. As informações obtidas em nível molecular serão 
utilizadas para se propor modificações nos modelos de termodinâmica molecular, 
validados para sistemas e estruturas moleculares mais simples. Com essa 
abordagem pretende-se ampliar a potencialidade deste tipo de modelagem para 

aplicação em formulações de interesse acadêmico e industrial. Particularmente, os 
sistemas de interesse da empresa Oxiteno SA Indústria e Comércio envolvem 
estruturas moleculares complexas, cujo comportamento de agregação e de 
orientação na interface não é totalmente compreendido e pouco descrito na 
literatura. Portanto, o estudo do efeito da arquitetura molecular dos surfactantes 
nas propriedades da interface e das estruturas micelares vai auxiliar no 
direcionamento dos parâmetros de síntese visando o desenvolvimento de produtos 
com desempenho ajustado para desemulsificação de emulsões de petróleo.  

 


