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Palestra: 13:30h 

Título: Propriedades Termodinâmicas de Misturas Complexas: Estudo 

Experimental e Modelagem Termodinâmica 

A presente palestra abordará o comportamento de fases em fluidos de petróleo, 

especialmente em misturas com parafinas e CO2, serão apresentados dados de 

inversão de fases e vídeos até então especulados mas jamais mensurados. Serão 

também abordados transição de fases SL, LL, LLV e SLV. No que diz respeito à 

modelagem do equilíbrio de fases, serão revisadas as equações de estado CPA, 

SAFT variantes da SAFT utilizadas para representar misturas assimétricos. 
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com altos teores de CO2, desenvolvimento de modelos termodinâmicos consistentes 

Trabalha também com produção e purificação de biocombustiveis. 

 

 


