
ADEMAR BENÉVOLO LUGÃO - IPEN
• Processo para obtenção de copolímeros por enxertia 
 de matriz polimérica

ADRIANA NAPOLEÃO GERALDES - IPEN
• Processo para obtenção de copolímeros por enxertia 
 de matriz polimérica

ADRIANA TINOCO MARTINS - CENPES/PDAB/LPE
• Composições de ligantes asfálticos modificados

ADRIANO DE RESENDE SILVA - E&P-CPM/CMP-SPO/SE
• Ferramenta para estabilização da fluência de rochas salinas 
 em poços abertos

AERENTON FERREIRA BUENO - REVAP/OT/DP
• Analisador de processo baseado em espectroscopia no infravermelho
 próximo (nir), método de operação do analisador e uso do mesmo

ALEXANDER RANGEL BASTOS - CENPES/PDAB/CB
• Processo de purificação de glicerina bruta

ALEXANDRE BARROS GASPAR - INT
• Processo de obtenção de ácido acético a partir de etanol

ALEXANDRE ZACARIAS IGNACIO PEREIRA -E&P-ENGP/EP/FLU
• Acessório de revestimento de poço perfurado em uma formação
 geológica para criação de uma zona piloto e método associado
• Composições ácidas para estimulação de rochas subterrâneas 
 produtoras de óleo, gás e água
• Composição de fluido de perfuração

ALVARO MAIA DA COSTA - PRESIDÊNCIA EDISE - ASSESSOR
• Método para ensaios de carregamentos não uniformes 
 em tubos

ANDRE MORAES VIEIRA - E&P-CPM/CMP-SPO/SP/PERF
• Ferramenta para estabilização da fluência de rochas salinas 
 em poços abertos

ANDREA DE REZENDE PINHO - CENPES/PDAB/CB
• Método para obtenção de poliestireno verde por craqueamento 
 catalítico de biomassa

ANDRÉ ZUIN - USP
• Processo de preparação de adsorventes magnéticos
• Processo de preparação de nanopartículas superparamagnéticas 
 e sua utilização como agente desemulsificante

ANGELO MARINHO VIANNA - CENPES/PDGP/IRF
• Composições ácidas para estimulação de rochas subterrâneas
 produtoras de óleo, gás e água

ANTÔNIO FERNANDEZ PRADA JUNIOR - CENPES/PDAB/COMB
• Composição de óleo combustível marítimo

ARNALDO RODRIGUES D ALMEIDA - CENPES/PDGP/IRF
• Composição de fluido de perfuração



ATTÍLIO BRUNO VERATTI - C. HENRIQUE BODEMEIER & CIA LTDA
• Sistema de janelas para lente de inspeção termográfica portátil 
 e método de instalação

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO PERES - CENPES/PDAB/TP
• Método para obtenção de poliestireno verde por craqueamento 
 catalítico de biomassa

BARBARA CRISTINA PASSOS DE SOUZA BRAZIL - REDUC/CB/HDT
• Carregador de partículas de catalisador para reator tubular vertical 
 e método de carregamento

BAUER COSTA FERRERA - CENPES/PDAB/HPE
• Processo para redução simultânea dos teores de nitrogênio e enxofre 
 de hidrocarbonetos e suas misturas com o uso de ultrassom

BERNARDO GALVAO SIQUEIRA - CENPES/PDAB/TP
• Método para obtenção de poliestireno verde por craqueamento 
 catalítico de biomassa
• Processo de obtenção de ácido acético a partir de etanol

CARLOS HENRIQUE MARQUES DE SA - E&P-ENGP/EP/FLU
• Composição de fluido de perfuração

CARLOS HENRIQUE MONTEIRO DE CASTRO DUTRA - CTEX - CENTRO 
TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO
• Processo para produção de piches de petróleo

CARLOS MAGNO CHAGAS - E&P-CPM/CMP-SPO/SF/ESCA
• Acessório de revestimento de poço perfurado em uma formação
 geológica para criação de uma zona piloto e método associado

CARLOS RENE KLOTZ RABELLO - CENPES/PDAB/TP
• Método para obtenção de poliestireno verde por craqueamento 
 catalítico de biomassa
• Processo de obtenção de ácido acético a partir de etanol

CAROLINA LUDWIG QUINTANI - CENPES/PDAB/CB
• Processo de purificação de glicerina bruta

CLAUDIO DOS SANTOS AMARAL - CENPES/PDEP/TEO
• Método para ensaios de carregamentos não uniformes em tubos

CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO DA SILVA - CENPES/PDAB/HPE
• Processo para redução simultânea dos teores de nitrogênio 
 e enxofre de hidrocarbonetos e suas misturas com o uso de ultrassom

CLEOCIR JOSE DALMASCHIO - UFSCAR
• Processo de síntese de nanobastões de óxido de cério e óxido 
 de cério dopado com gadolínio de alta área superficial

CLÁUDIA DE OLIVEIRA VELOSO - UERJ
• Processo enzimático para a síntese de estolides

CRISTINA MARIA DOS SANTOS SAD - UFES
• Processo e sistema para dessalgação de óleos utilizando uma
 dessalgadora manual
• Processo e sistema para extração de sais de petróleos leves e pesados
• Processo para extração de sais de petróleos leves



CRISTINA PONTES BITTENCOURT QUITETE - CENPES/PDAB/CB
• Catalisadores para a remoção de alcatrão de gás de síntese

CÉLIO PASQUINI - UNICAMP
• Analisador de processo baseado em espectroscopia no infravermelho
 próximo (nir), método de operação do analisador e uso do mesmo

DANIEL ALMEIDA CAMERINI - ATIVA
• Sistema para inspeção por ultrassom de falhas em acoplamentos
 submarinos e método de operação e funcionamento deste sistema

DANIEL LEITE LIMA – E&P-PRESAL/CAP
• Monitor óptico autolimpante de teor de óleo e partículas dispersas 
 em meio flúidico contínuo

DANIELLE DE OLIVEIRA ROSAS - CENPES/PDAB/HPE
• Processo enzimático para a síntese de estolides

DECIO MAGIOLI MAIA - CENPES/PDAB/DPM
• Dispositivo e método para detectar adulteração de gasolina

DIVA DE SOUZA ANDRADE - IAPAR
• Processo de obtenção de veículos sólidos para inoculantes 
 microbianos de fixadores biológicos de nitrogênio

DUCLERC FERNANDES PARRA - IPEN
• Processo para obtenção de copolímeros por enxertia 
 de matriz polimérica

EDGARD POIATE JUNIOR - CENPES/PDEP/TEO
• Método para ensaios de carregamentos não uniformes em tubos

EDIMIR ANDRADE PEREIRA - UFRJ
• Composição inibidora de corrosão para processos de acidificação 
 de poços de petróleo

EDISSON MORGADO JUNIOR - CENPES/PDAB/TFCC
• Processo de craqueamento catalítico fluido para maximização 
 de destilado médio

EDNA FARIA DE MEDEIROS - UFES
• Processo e sistema para dessalgação de óleos utilizando 
 uma dessalgadora manual
• Processo para extração de sais de petróleos leves
• Processo e sistema para extração de sais de petróleos leves e pesados

EDSON ROBERTO LEITE - UFSCAR
• Processo de síntese de nanobastões de óxido de cério e óxido de cério
 dopado com gadolínio de alta área superficial

EDUARDO SIQUEIRA DE ARAUJO CONDE - CENPES/PDGEO/GEOQ
• Equipamento micro extrator de gases de pirólise e seu método 
 de operação

ELIZABETH MARQUES MOREIRA - CENPES/PDAB/HPE
• Processo para redução simultânea dos teores de nitrogênio e enxofre 
 de hidrocarbonetos e suas misturas com o uso de ultrassom



ELOI DE SOUZA GARCIA - INMETRO
• Método de obtenção de suspensão coloidal para ensaios 
 enzimáticos a partir de biomassa vegetal, uso em detecção 
 de atividades enzimáticas sobre bagaço de cana de açúcar 
 para produção de etanol de segunda geração

EMANUEL FREIRE SANDES - CENPES/EB-AB-G&E/PFCC
• Processo de fcc para maximização de diesel

ERICO MARLON DE MORAES FLORES - UFSM
• Processo para redução simultânea dos teores de nitrogênio e enxofre 
 de hidrocarbonetos e suas misturas com o uso de ultrassom

ERIKA CRISTINA GONÇALVES AGUIEIRAS - UFRJ
• Processo enzimático para a síntese de estolides

EUSTÁQUIO VINICIUS RIBEIRO DE CASTRO - UFES
• Processo e sistema para dessalgação de óleos utilizando uma
 dessalgadora manual
• Processo e sistema para extração de sais de petróleos leves e pesados
• Processo para extração de sais de petróleos leves

FABIO LEAL MENDES - CENPES/PDAB/PP
• Método para obtenção de poliestireno verde por craqueamento 
 catalítico de biomassa
• Processo de craqueamento catalítico fluido para maximização 
 de destilado médio

FELIPE AUGUSTO DE SOUZA FONSECA - CENPES/PDAB/CB
• Processo de purificação de glicerina bruta

FERNANDO ANTONIO SANTOS MEDEIROS - E&P-ENGP/EP/PERF
• Método para ensaios de carregamentos não uniformes em tubos

FERNANDO ARIEL GENTA - FIOCRUZ
• Método de obtenção de suspensão coloidal para ensaios enzimáticos a partir
 de biomassa vegetal, uso em detecção de atividades enzimáticas sobre
 bagaço de cana de açúcar para produção de etanol de segunda geração

FERNANDO REIS DA CUNHA - CENPES/PDAB/TP
• Catalisador suportado em alumina para uso em polimerização de olefinas
 e método de preparo do mesmo

FLAVIO CORTINAS ALBUQUERQUE - CENPES/PDEDS/QM 
• Equipamento para desestabilização eletrostática de emulsões de fluidos
 sob pressão em sistema hermético e método de teste

FRANCILEIDE GOMES DA COSTA - CENPES/PDGP/IRF
• Composições ácidas para estimulação de rochas subterrâneas
 produtoras de óleo, gás e água

FÁBIO ANDREI DUARTE - UFSM
• Processo para redução simultânea dos teores de nitrogênio e enxofre 
 de hidrocarbonetos e suas misturas com o uso de ultrassom

GEISE RIBEIRO - IPEN
• Processo para obtenção de copolímeros por enxertia de matriz polimérica

GEORGE CARNEIRO CAMPELLO - CENPES/PDEP/TDUT
• Conector para riser flexível e método de montagem
• Escotilha para monitoramento e inspeção de riser flexível



GERSON MACHADO - SOLIDO ENGENHARIA LTDA.
• Cesta de transbordo ergonômica e método de embarque 
 e desembarque

GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS BRITTO - E&P-CPM/CMP-SPO/SP/PERF
• Ferramenta para estabilização da fluência de rochas salinas 
 em poços abertos

HELOÍSA AUGUSTO ZEN - IPEN
• Processo para obtenção de copolímeros por enxertia 
 de matriz polimérica

HELVIO FERREIRA DA SILVA - E&P-SERV/US-SUB/IPSUB/SPGP
• Pórtico pivotável para tubulações ascendentes

HENRIQUE EISI TOMA - USP
• Processo de preparação de adsorventes magnéticos
• Processo de preparação de nanopartículas superparamagnéticas 
 e sua utilização como agente desemulsificante

ILSON PALMIERI BAPTISTA - CENPES/PDEP/TMEC
• Composição inibidora de corrosão para processos de acidificação 
 de poços de petróleo

ISAIAS QUARESMA MASETTI - TRANSPETRO/PRES/CORP/GEDIT
• Cesta de transbordo ergonômica e método de embarque 
 e desembarque

JAQUES COELHO LEITE – MATERIAIS/DEMF/CCF
• Composições ácidas para estimulação de rochas subterrâneas
 produtoras de óleo, gás e água

JARBAS JOSÉ RODRIGUES ROHWEDDER - UNICAMP
• Analisador de processo baseado em espectroscopia no infravermelho
 próximo (nir), método de operação do analisador e uso do mesmo

JEAN CUTRIM LOPES - E&P-SERV/US-SUB/IPSUB/SPGP
• Pórtico pivotável para tubulações ascendentes
• Sistema de riser híbrido auto-sustentado com jumper complacente

JOAO MANOEL DA COSTA - GORCEIX 
• Método para obtenção de poliestireno verde por craqueamento 
 catalítico de biomassa

JONAS FERREIRA DA SILVA - UN-RNCE/SOP/OM – in memoriam
• Extrator autossensível e método para extração de bobina de campo 
 de motores elétricos

JORGE CLAUDIO DE PAULA – GORCEIX
• Composições ácidas para estimulação de rochas subterrâneas
 produtoras de óleo, gás e água

JORGE TEIXEIRA DA SILVA - CENPES/PDGEO/GEOQ
• Equipamento micro extrator de gases de pirólise e seu método 
 de operação

JOSE ANTONIO VIDAL VIEIRA - CENPES/PDAB/CB
• Processo de purificação de glicerina bruta



JOSE BENEDITO SALVATTO - REVAP/MI/EI
• Sistema de janelas para lente de inspeção termográfica portátil 
 e método de instalação

JOSE LUIZ FALCAO - E&P-ENGP/EP/PERF
• Método para ensaios de carregamentos não uniformes em tubos

JOSE NUNES PIMENTEL NETO - E&P-CPM/CMP-SPO/SP/REVCIM
• Método para ensaios de carregamentos não uniformes em tubos

JOSE ROBERTO CERQUEIRA - COMPARTILHADO/RNNE/SSP/SPB
• Equipamento micro extrator de gases de pirólise e seu método 
 de operação

JOSÉ GERALDO FURTADO RAMOS - CENPES/EB-AB-G&E/PFCC
• Processo de FCCpara maximização de diesel

JOSÉ NERI GOTTFRIED PANIZ - UFSM
• Processo para redução simultânea dos teores de nitrogênio e enxofre 
 de hidrocarbonetos e suas misturas com o uso de ultrassom

KOITI ARAKI - USP
• Processo de preparação de adsorventes magnéticos
• Processo de preparação de nanopartículas superparamagnéticas 
 e sua utilização como agente desemulsificante

LEANDRO MORAIS SILVA - CENPES/EB-AB-G&E/PFCC
• Processo de craqueamento catalítico fluido para maximização 
 de destilado médio
• Processo de fcc para maximização de diesel

LENI FIGUEIREDO MATHIAS LEITE - CENPES/PDAB/LPE
• Composições de ligantes asfálticos modificados

LEON PINHEIRO BARBOSA JUNIOR - GORCEIX
• Composições ácidas para estimulação de rochas subterrâneas
 produtoras de óleo, gás e água

LEONARDO DE OLIVEIRA CARVALHO - CENPES/PDAB/DPM
• Dispositivo e método para detectar adulteração de gasolina

LETÍCIA RODRIGUES CHAPARRO CORRÊA – EX-ESTAGIÁRIA PDEDS/ER
• Processo de purificação de glicerina bruta

LUCIANA BORTOLIN RAMIS - CENPES/PDAB/TP
• Catalisador suportado em alumina para uso em polimerização 
 de olefinas e método de preparo do mesmo

LUCIANO MESSINA STOR – RPCC/PR 
• Composição de óleo combustível marítimo

LUIS ALBERTO HERRMANN DO NASCIMENTO - CENPES/PDAB/LPE
• Composições de ligantes asfálticos modificados

LUIS CESAR CARDOSO DE ANDRADE - TRANSPETRO/DTO/CL/LOG/MED
• Central portátil para calibração de provador compacto e método 
 de calibração
• Equipamento para calibração de densímetro e métodos 
 de calibração utilizando o mesmo



LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA FURTADO - USP
• Processo de preparação de nanopartículas superparamagnéticas 
 e sua utilização como agente desemulsificante

LUIZ CARLOS CASAVECHIA - SIX/PQ
• Processo de craqueamento catalítico fluido para maximização 
 de destilado médio

LUIZ DEPINE DE CASTRO - CTEX - CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO
• Processo para produção de piches de petróleo

LUIZ GUILHERME ROQUETTE LOPREATO- CENPES/PDAB/COMB
• Dispositivo e método para detectar adulteração de gasolina

LUIZ ROSA SILVA FILHO - CENPES/PDAB/LPE
• Composições de ligantes asfálticos modificados

LÚCIA GORENSTIN APPEL - INT
• Processo de obtenção de ácido acético a partir de etanol

MARCELLA BARATTA RIBEIRO MOURA - UFRJ
• Composição inibidora de corrosão para processos de acidificação 
 de poços de petróleo

MARCIO DE FIGUEIREDO PORTILHO - CENPES/PDAB/CB
• Equipamento para desestabilização eletrostática de emulsões 
 de fluidos sob pressão em sistema hermético e método de teste
• Processo de purificação de glicerina bruta

MARCIO NELE DE SOUZA - UFRJ
• Equipamento para desestabilização eletrostática de emulsões 
 de fluidos sob pressão em sistema hermético e método de teste

MARCOS CARPIGIANI DE ALMEIDA - E&P-ENGP/IPP/ES
• Conector para riser flexível e método de montagem

MARCOS CHACUR - CENPES/PDAB/LPE
• Composições de ligantes asfálticos modificados

MARCOS VINICIUS CARVALHO LEITE - E&P-CPM/CMP-SPO/SP/PERF
• Ferramenta para estabilização da fluência de rochas salinas em 
 poços abertos

MARIA JOSÉ DE O. C. GUIMARÃES - UFRJ
• Composição inibidora de corrosão para processos de acidificação 
 de poços de petróleo

MARIANA DE MATTOS VIEIRA MELLO SOUZA -UFRJ/EQ
• Catalisadores para a remoção de alcatrão de gás de síntese

MARIO GERMINO FERREIRA DA SILVA - E&P-ENGP/EP/COMP
• Acessório de revestimento de poço perfurado em uma formação
 geológica para criação de uma zona piloto e método associado
• Composição de fluido de perfuração

MARISTELA DE ARAUJO VICENTE - UFES
• Processo e sistema para dessalgação de óleos utilizando 
 uma dessalgadora manual

MARLITO GOMES JUNIOR - CENPES/PDAB/TP
• Processo de obtenção de ácido acético a partir de etanol



MARLON BRANDO BEZERRA DE ALMEIDA - CENPES/PDAB/CB
• Método para obtenção de poliestireno verde por craqueamento 
 catalítico de biomassa

MARTA ANTUNES PEREIRA LANGONE - UERJ
• Processo enzimático para a síntese de estolides

MATHEUS AUGUSTO GONÇALVES NUNES - UFSM
• Processo para redução simultânea dos teores de nitrogênio e enxofre 
 de hidrocarbonetos e suas misturas com o uso de ultrassom

MAURICIO SOUZA DE ALENCAR - CENPES/PDAB/HPE
• Equipamento para desestabilização eletrostática de emulsões 
 de fluidos sob pressão em sistema hermético e método de teste
• Processo para redução simultânea dos teores de nitrogênio e enxofre 
 de hidrocarbonetos e suas misturas com o uso de ultrassom

MILTON KOITI MORIGAKI - UFES
• Processo e sistema para dessalgação de óleos utilizando uma
 dessalgadora manual
• Processo e sistema para extração de sais de petróleos leves e pesados
• Processo para extração de sais de petróleos leves

NATALIA DANTAS DO VALE BATISTA - GORCEIX
• Catalisador suportado em alumina para uso em polimerização 
 de olefinas e método de preparo do mesmo

NEI MARIANO DA FONSECA JÚNIOR - CENPES/PDP/TMEC
• Sistema para inspeção por ultrassom de falhas em acoplamentos
 submarinos e método de operação e funcionamento deste sistema

NICOLAU DANILOVIC - DIGITROL IND. E COM. LTDA.
• Monitor óptico autolimpante de teor de óleo e partículas dispersas 
 em meio flúidico contínuo

ORLANDO DE BRITO CORREIA - CENPES/PDEP/TES
• Sistema para inspeção por ultrassom de falhas em acoplamentos
 submarinos e método de operação e funcionamento deste sistema

ORLANDO GADELHA JUNIOR- UO-RNCE/SOP/OM
• Extrator autossensível e método para extração de bobina de campo 
 de motores elétricos

OSCAR RENE CHAMBERLAIN PRAVIA - CENPES/GTEC
• Método para obtenção de poliestireno verde por craqueamento 
 catalítico de biomassa

OSNI RAMOS FORIN - REVAP/MI/PM 
• Sistema de janelas para lente de inspeção termográfica portátil 
 e método de instalação

PAOLA DE AZEVEDO MELLO - UFSM
• Processo para redução simultânea dos teores de nitrogênio e enxofre 
 de hidrocarbonetos e suas misturas com o uso de ultrassom

PATRICK PEREZ RAMOS SILVA - E&P-CPM/CMP-DP-II/POLO-RIO/CAMP-III
• Composição de fluido de perfuração



PAULO ROBERTO PINHEIRO AMARAL - SIX/PQ
• Sistema e método para medir teor de hidrocarbonetos em minérios

PETER RUDOLF SEIDL - UFRJ
• Composição inibidora de corrosão para processos de acidificação 
 de poços de petróleo

PRISCILA DA COSTA ZONETTI - INT
• Processo de obtenção de ácido acético a partir de etanol

RAFAEL SILVA DIAS - CENPES/PDAB/TP
• Catalisador suportado em alumina para uso em polimerização 
 de olefinas e método de preparo do mesmo

RAFAEL WAGNER FLORENCIO DOS SANTOS - CENPES/PDEP/TMEC
• Sistema para inspeção por ultrassom de falhas em acoplamentos
 submarinos e método de operação e funcionamento deste sistema

RAPHAEL BEZERRA DE MENEZES - CENPES/PDAB/TP
• Processo de obtenção de ácido acético a partir de etanol

RAQUEL CAMPOS CAUBY COUTINHO- CENPES/PDAB/HPE
• Equipamento para desestabilização eletrostática de emulsões 
 de fluidos sob pressão em sistema hermético e método de teste

RENATO SEIXAS DA ROCHA - CENPES/PDEP/TEO
• Método para ensaios de carregamentos não uniformes em tubos

ROBERTA QUINTINO FRINHANI CHIMIN - UFES
• Processo e sistema para extração de sais de petróleos leves e pesados
• Processo para extração de sais de petróleos leves

ROBERTO ADELINO DA SILVA - E&P-CPM/CMP-SPO/SE
• Ferramenta para estabilização da fluência de rochas salinas 
 em poços abertos

ROBERTO CARLOS PONTES BITTENCOURT - CENPES/PDAB/HPE
• Catalisador de reforma a vapor, processo para a preparação 
 do referido catalisador e processo para a produção de hidrogênio 
 e gás natural sintético
• Catalisadores para a remoção de alcatrão de gás de síntese

ROBERTO RICARDO RANGEL - CENPES/PDAB/CB
• Processo de purificação de glicerina bruta

RODRIGO AUGUSTO BARREIRA - CENPES/PDEP/TEO
• Bóia multi-coluna para terminais aquaviários em águas profundas 
 e ultraprofundas

RODRIGO CARVALHO FERREIRA - ATIVA
• Sistema para inspeção por ultrassom de falhas em acoplamentos
 submarinos e método de operação e funcionamento deste sistema

ROGERIO FLORIÃO SOARES - CENPES/PDEP/TMEC
• Sistema para inspeção por ultrassom de falhas em acoplamentos
 submarinos e método de operação e funcionamento deste sistema

ROSANE ALVES FONTES - CENPES/PDGEO/GEOQ
• Equipamento micro extrator de gases de pirólise e seu método 
 de operação



SERGIO BATISTA DE BARROS - E&P-SERV/US-SUB/ISBM/OPDS
• Luva de amortecimento e método de ancoragem

SERGIO MURILO NUNES ROCHA - GORCEIX
• Composições de ligantes asfálticos modificados

SERGIO RICARDO KOKAY MORIKAWA - CENPES/PDEP/TMEC
• Escotilha para monitoramento e inspeção de riser flexível

SEVERINO DE ALBUQUERQUE LUCENA NETO - INMETRO
• Método de obtenção de suspensão coloidal para ensaios 
 enzimáticos a partir de biomassa vegetal, uso em detecção 
 de atividades enzimáticas sobre bagaço de cana de açúcar 
 para produção de etanol de segunda geração

SONIA LETICHEVSKY - INT
• Processo de obtenção de ácido acético a partir de etanol

SONIA MARIA CABRAL DE MENEZES - CENPES/PDEDS/QM
• Composição inibidora de corrosão para processos de acidificação 
 de poços de petróleo

VALDERI LUIZ DRESSLER - UFSM
• Processo para redução simultânea dos teores de nitrogênio e enxofre 
 de hidrocarbonetos e suas misturas com o uso de ultrassom

VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA - MATERIAIS/DEMF/DM
• Sistema estrutural ajustável de baixo impacto ambiental e método 
 para aplicação em sondas de perfuração

WANDERLEY DE SOUZA - INMETRO
• Método de obtenção de suspensão coloidal para ensaios 
 enzimáticos a partir de biomassa vegetal, uso em detecção 
 de atividades enzimáticas sobre bagaço de cana de açúcar 
 para produção de etanol de segunda geração

WILLIAM RICHARD GILBERT - CENPES/PDAB/TFCC
• Processo de craqueamento catalítico fluido para maximização 
 de destilado médio
• Processo de fcc para maximização de diesel

WLADMIR FERRAZ DE SOUZA - CENPES/PDAB/HPE
• Processo para produção de piches de petróleo

WU SHIN CHIEN - REPLAN/MI/EE
• Selo secundario com dupla vedação de chuva para tanques 
 de teto flutuante


