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Resumo em Português 

A produção dos Combustíveis Sustentáveis para Aviação (Sustainable Aviation Fuels- SAF), consiste em um grande desafio tecnológico na 
área de biocombustíveis em âmbito mundial. No presente projeto será desenvolvida uma ferramenta estatística de predição de propriedades 
dos SAFs em função de suas composições físico-químicas, que deverá auxiliar neste grande desafio. Para tal será criado um grande banco 
de dados de amostras de SAF produzidas por pelo menos duas das rotas HEFA, FT-SP, ATJ-SP ou SIP, advindas de diferentes países e 
de, pelo menos dois, fornecedores distintos, bem como as amostras produzidas em testes piloto da Petrobrás. Estas serão caracterizadas 
segundo os parâmetros definidos na Resolução ANP n°856/2021 e por cromatografia bidimensional abrangente (GCxGC). Trabalho análogo 
será realizado com amostras de querosene mineral e suas misturas com os SAFs anteriormente caracterizados (2%, 5%, 10%, 20% e 50% 
de conteúdo renovável). Ao todo, cerca de 250 amostras, puras e misturas, serão caracterizadas e os dados usados para a construção de 
pelo menos um modelo de predição das 
propriedades dos combustíveis para aviação, a partir das categorias das moléculas em números de carbonos em cada tipo de 
hidrocarboneto. O projeto terá a duração de 3 anos e envolverá pesquisadores com mais de 20 anos de experiência na área de 
combustíveis, além de laboratório e ensaios acreditados segundo requisitos da ISO 17025.

Objetivo Geral

Caracterização avançada de querosenes sustentáveis (SAFs) e suas misturas com querosene mineral para o desenvolvimento de modelos 
de predição de propriedades.

Objetivos Específicos

1) Analisar as amostras dos querosenes sustentáveis de diferentes rotas e origens por meio da caracterização completa segundo a 
Resolução ANP n°856/21.
2) Analisar as amostras dos querosenes fósseis por meio da caracterização completa segundo a Resolução ANP n°856/21.
3) Analisar as misturas entre os querosenes sustentáveis e fósseis pelas metodologias de massa específica (ASTM D4052), viscosidade 
(ASTM D7945), ponto de fulgor (ASTM D56 ou D93), destilação (ASTM D86) e ponto de congelamento (ASTM D5972).
4)Caracterizar todas as amostras (puras e misturas) por técnica de cromatografia bidimensional abrangente.
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5)Analisar por quimiometria o banco de dados constituídos das amostras de querosene e suas misturas.
6) Desenvolver modelos de predição de composição versus propriedades para inferência das propriedades físico-químicas das misturas.

Justificativas 

O progresso da sociedade é intrinsecamente relacionado à energia e o aumento de sua demanda é proporcional ao crescimento da 
população, especialmente em países emergentes. Entretanto, esse crescimento exponencial de consumo energético tem tido como 
consequência as mudanças climáticas, que têm acarretado prejuízos e catástrofes que necessitam ser minimizados [1]. A queima acelerada 
dos combustíveis fósseis, com emissões de gases de efeito estufa, tem sido apontada como um dos fatores causadores deste problema 
ambiental. Esforços estão sendo feitos no sentido de reduzir as emissões de carbono, o que perpassa pelo uso dos biocombustíveis, 
eletrificação dos meios de transporte e busca de alternativas sustentáveis envolvendo também a captura de CO2, visando a 
descarbonização do planeta.
Nesse sentido, há uma série de políticas governamentais e acordos para minimizar essas emissões. Um deles é o Acordo de Paris, que foi 
adotado por 196 países, como destaque para o Brasil, na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2015 [2]. O 
Acordo tem como objetivo limitar o aquecimento para que este seja abaixo de 2 graus Celsius, em comparação com níveis pré-industriais 
[2]. Para que isto aconteça, os países apresentam seus planos de ação climática como (NDCs) [2,3].
As Contribuições Nacionalmente Determinadas- NDC do Brasil tem como objetivo reduzir em 43% as emissões até 2030, além disso, 
também prevê o compromisso de redução das emissões líquidas totais de gases estufa em 37% até 2025 [3]. Outra meta da NDC é ter 
emissões líquidas nulas até 2060 [3].
Um dos programas que contribui com a NDC brasileira é a RenovaBio, que é a Política Nacional de Biocombustíveis, instituída pela Lei nº 
13.576/2017 [4,5]. Um dos principais objetivos desta política é viabilizar a adequada ampliação da produção e do uso de biocombustíveis na 
matriz energética nacional [9]. Dentre os biocombustíveis destaca-se o bioquerosene, que ajudará o setor aeronáutico a cumprir as suas 
metas climáticas.
Bioquerosene é uma mistura de compostos derivados de biomassa renovável que pode ser usada em turborreatores e turbopropulsores 
aeronáuticos ou, conforme regulamento, em outro tipo de aplicação que possa substituir parcial ou totalmente combustível de origem fóssil 
[6].
Estudos mostram que o crescimento da demanda do setor aéreo se manterá em torno de 2,2% por ano até 2040 [1], e como consequência, 
há uma demanda cada vez mais crescente de combustíveis para aviação, em especial de biocombustíveis uma vez que as políticas citadas 
anteriormente levam a indústria a uma aviação mais sustentável e mais verde.
No Brasil, a resolução da ANP- Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis - RANP 856/2021 especifica o querosene de aviação (jet A, Jet A1 e o querosene alternativo) [7]. Esta resolução está em 
harmonia com o que é determinado em âmbito mundial, através da norma ASTM D 7566, que determina as rotas homologadas e as 
características dos combustíveis renováveis, bem como do querosene mineral a das respectivas misturas [8].
Ao todo são mais de 30 parâmetros para a caracterização de todos os
bioquerosenes homologados. Dentre as rotas permitidas, também se fala do
coprocessamento, que é o mecanismo mais rápido de se produzir o bioquerosene, pois utiliza as infraestruturas vigentes nas refinarias.
O bioquerosene, juntamente com o diesel verde, são os principais representantes dos chamados combustíveis "drop-in" [9]. Os combustíveis 
"drop-in" são produzidos por meio de biomassa e têm a composição e propriedades físico-químicas análogas aos combustíveis derivados do 
petróleo, permitindo misturas ou até total substituição, além de não exigirem mudança prévia na infraestrutura de distribuição (tanques, 
dutos, bombas) e nos motores [9,10]. As matérias-primas para a produção de biohidrocarbonetos na faixa do querosene são diversas, pode-
se citar os óleos: óleo de macaúba [10]; óleos vegetais (soja, canola, milho, algodão, dendê etc.); óleos usados de fritura; óleo de algas; 
óleos e gorduras de origem animal (sebo bovino, frango, óleo de peixe e banha de suínos). Além das fontes de ácidos graxos, pode-se citar 
outras classes de matérias primas para produção de bioquerosene que são as culturas de amido e açúcares, e a biomassa lignocelulósica.
A matéria prima rica em açucares e/ou amido pode ser hidroprocessada
bioquimicamente para fornecer a rota "alcohol to jet" conhecido por (ATJ), que tem como principal foco a produção de biohidrocarbonetos. A 
conversão de açúcares também pode ocorrer pela rota SIP "Synthesized Iso-Paraffins" com foco na produção de farneseno (C 15 H 32 ), 
precursor do farnesano, um importante precursor do bioquerosene [H-1]. A biomassa lignocelulósica também é fonte importante para 
produção de bioquerosene, destacando-se as
culturas energéticas (gramíneas, capim elefante, cana de açúcar) e resíduos da agricultura. Esta biomassa pode ser convertida através dos 
processos de gaseificação e o gás de síntese ser usado para produção dos biohidrocarbonetos, via rota Fischer-Tropsch, para produção de 



PETROBRAS

SIGITEC - Gestão de Investimentos em Tecnologia

PLANO DE TRABALHO 19/10/2022 14:05

Página 4 de 17

biocombustíveis [9,10,11]. Destacam-se, além dos óleos vegetais, ainda outras fontes residuais como o líquido da casca da castanha do 
caju, que pode ser desoxigenado [12], mas cuja rota não é homologada pela ASTM.
O desafio para a implementar a produção desses biocombustíveis em larga escala é a disponibilidade da matéria-prima a preços baixos de 
modo que o preço final do biocombustível seja competitivo com os dos combustíveis fósseis [13]. Também há um grande desafio de se ter 
tantas rotas homologadas, com produtos de diferentes composições e que podem entrar no mercado brasileiro via importação, ou serem 
produzidos em um horizonte de tempo maior. Estes combustíveis sustentáveis podem se comportar de formas distintas em presença do 
querosene mineral produzido no país. Surge daí a necessidade de conhecer de forma mais profunda os bioquerosenes, fazendo-se a 
especiação dos constituintes através de uma ferramenta bastante eficiente que é a cromatografia bidimensional abrangente. É importante 
não só conhecer os combustíveis alternativos sustentáveis, os minerais de diferentes refinarias brasileiras, como também suas misturas com 
os fósseis.
O querosene é um dos destilados médios do petróleo, juntamente com o diesel. A composição geral dos combustíveis para aviação 
consiste, majoritariamente, em alcanos lineares, ramificados e cicloalcanos. Os hidrocarbonetos aromáticos são limitados a 20 a 25% da 
mistura total. A distribuição aproximada no querosene fóssil seria 32% de alcanos de cadeia
linear, 31% de alcanos ramificados, 16% de cicloalcanos e 21% de hidrocarbonetos aromáticos [14]. Estes últimos provocam o inchamento 
de borrachas que vedam o compartimento da aeronave onde o combustível é armazenado, evitando vazamentos [15]. A composição do 
querosene afeta diretamente suas propriedades como o ponto de fulgor, a estabilidade térmica e o ponto de congelamento que deve ser de 
no máximo de -47°C para o querosene do tipo Jet-A1. [15].
Portanto, no caso de rotas que usam triglicerídeos ou ácidos graxos de matérias primas, óleos diferentes levam a rendimentos e produtos 
diferentes, o que estimula a investigação de coprocessamento dos óleos vegetais , como tem sido feito no mercado de biodiesel.
Considerando-se que uma aeronave que abastece no Brasil pode pousar em diferentes países, em que o SAF- Sustainable Aviation Fuels 
pode ser produzido por diferentes rotas, é muito importante conhecer a composição desses combustíveis internacionais e avaliar a 
compatibilidade com o querosene mineral brasileiro. Além disso, as empresas brasileiras poderão importar os SAFs de outros países em 
uma primeira fase, já que o Brasil encontra-se em condição desfavorecida, pois ainda não possui produção industrial. É muito importante, 
também, avaliar as misturas em diferentes teores de SAF, correlacionando a composição com propriedades críticas como temperatura de 
congelamento, viscosidade, massa específica e outras, já que essas mistura é que serão usadas.
Como a Petrobrás pretende entrar no mercado com o seu SAF e já produz o querosene mineral, é muito importante que ela conheça as 
composições dos SAFS de diferentes rotas para que possa correlacionar suas propriedades com a composição.
Este projeto objetiva criar um banco de dados e um modelo quimiométrico que poderá facilmente prever as propriedades a partir da 
composição do jet renovável puro e das misturas com diesel mineral brasileiro, para diferentes rotas e composições. Este modelo será de 
grande importância para a Petrobrás e para o país, minimizando não conformidades, que para a área de aviação é inaceitável. Poderá 
apontar também necessidades de ajustes de composição, ainda em fase inicial. Trata-se de um projeto estratégico, em especial para esta 
fase inicial de entrada do produto no mercado brasileiro.

[1] EXXONMOBIL, Outlook for Energy: A perspective to 2040. Disponível em:
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Acordo de Paris. Disponível em: https://www.gov.br/mre/pt-
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[5] BRASIL, Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017. Dispõe sobre a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, ?Brasília, DF, 27 de dezembro de 2017.
[6] ZHANG, C. et al. Recent development in studies of alternative jet fuel combustion: Progress, challenges, and opportunities. Renewable 
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Resultados Esperados 

Descrição do Resultado Tipo de Resultado

Análise quimiométrica do banco de dados composicional e físico-químico das 
amostras avaliadas

Conhecimento Produzido

Avaliar as amostras de querosenes renováveis produzidas pela Petrobrás Conhecimento Produzido

Avaliar diferentes amostras de querosenes renováveis produzidas por plantas 
estrangeiras

Conhecimento Produzido

Caracterização das amostras por cromatografia gasosa bidimensional abrangente Conhecimento Produzido

Desenvolvimento de correlações e modelos quimiométricos para inferência de 
propriedades

Método

Metodologia

Inicialmente será realizado o mapeamento e o contato com os principais produtores de querosene renovável no mundo, objetivando a 
aquisição de amostras para o projeto. As amostras obtidas serão de, pelo menos, duas rotas diferentes com destaque para a rota HEFA 
(hidroprocessamento de ésteres e ácidos graxos) que será priorizada por se tratar da mesma linha de produção da Petrobrás. Cada 
fornecedor selecionado (2 por rota) deverá enviar 2 amostras de lotes distintos perfazendo um total de, no mínimo, 8 amostras de querosene 
renovável puro, vindas do exterior. 
A Petrobrás fornecerá, no mínimo, 4 amostras de querosene renovável e 5 de querosene fóssil para os testes. 
As amostras puras tanto de querosene renovável quanto de querosene fóssil serão analisadas de acordo com a Resolução ANP n°856/2021.
A partir dos resultados serão selecionadas 10 amostras de querosene renovável dentre amostras vindas do exterior e fornecidas pela 
Petrobrás. Serão realizadas misturas binárias entre as 10 amostras de querosene renovável e fóssil com os seguintes teores: 2%, 5%, 10%, 
20% e 50%, resultando em um total de 250 misturas. É importante ressaltar que tanto os teores quanto o total de misturas podem ser 
alterados ao longo do projeto considerando os resultados encontrados.
As misturas serão caracterizadas pelos ensaios de massa específica (ASTM D4052), viscosidade (ASTM D7945), ponto de fulgor (ASTM 
D56 ou D93), destilação (ASTM D86) e ponto de congelamento (ASTM D5972).
Todas as amostras de combustíveis puros ou misturas serão analisadas por cromatografia bidimensional abrangente a fim de realizar a 
determinação das categorias das moléculas em números de carbonos em cada tipo de hidrocarboneto.
Por fim, a análise quimiométrica dos dados composicionais e físico-químicos será realizada nas amostras avaliadas para o desenvolvimento 
de correlações do tipo "composição x propriedade" e modelos de inferência de propriedades.
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O produto objeto do projeto é patenteável?

Não

Mecanismo de Acompanhamento da Execução

O acompanhamento da execução ocorrerá através de reuniões semestrais entre a equipe executora do LEC e os responsáveis pelo projeto 
na Petrobrás. Sempre que necessário poderão ser convocadas reuniões extraordinárias para discussão de tópicos específicos.
Serão elaborados dois relatórios de técnicos com os resultados parciais obtidos ao final de cada ano do projeto (2023 e 2024) e um relatório 
técnico final (2025) apresentando uma síntese de todos os resultados obtidos e suas conclusões.
A gestão financeira será monitorada através de quatro relatórios de acompanhamento gerenciais que serão elaborados e entregues antes 
do desembolso da segunda, terceira, quarta e quinta parcela do projeto.

Principais Segmentos da Economia Beneficiados pelo Projeto

Seção Divisão

Indústrias de Transformação Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de Biocombustíveis

Transporte, Armazenagem e Correio Transporte Aéreo

Atividades Profissionais, Científicas e 
Técnicas

Pesquisa e Desenvolvimento Científico

Informações Adicionais/Específicas

Os ensaios  serão executados seguindo procedimentos preconizados pela norma ISO 17025, que rege a acreditação do LEC- Laboratório 
de Ensaios de Combustíveis da UFMG (LEC/UFMG), desde 2006. Assim, serão usados equipamentos periodicamente calibrados e 
verificado e materiais de referência rastreáveis pela RBC (Rede Brasileira de Calibração). 
Os ensaios serão feitos usando-se os protocolos internos do LEC/UFMG baseados  nas normas de referência, serão calculadas as 
incertezas das medidas realizadas e o laboratório participará periodicamente dos ensaios de proficiência da ASTM (EUA) para avaliar sua 
competência técnica e realizar ações corretivas, se necessário, cujos resultados serão enviados à Petrobras, para conhecimento. Destaca-
se que o LEC-UFMG tem sido o único laboratório brasileiro a participar desde 2015 do Programa de Ensaio de Proficiência da ASTM, na 
área de aviação, com resultados bastante satisfatórios. 
Será utilizada mão de obra treinada e formada por pesquisadores com mais de 20 anos de experiência em qualidade de combustíveis, 
envolvendo a parte de regulamentação, legislação, propriedades físico-químicas, ensaios cromatográficos e quimiometria. Nos últimos oito 
anos, esta equipe tem se destacado por suas pesquisas na área de combustíveis para aviação, com vários trabalhos publicados em 
importantes periódicos internacionais na área de síntese de biohidrocarbonetos para produção de SAF, o que certamente irá auxiliar, em 
muito o desenvolvimento desse projeto de pesquisa.

Projeto - Etapas/Atividades

Etapas

Ordem Nome

1 Montagem da equipe

2 Mapeamento e desenvolvimento dos principais produtores mundiais de querosene renovável

3 Levantamento bibliográfico



PETROBRAS

SIGITEC - Gestão de Investimentos em Tecnologia

PLANO DE TRABALHO 19/10/2022 14:05

Página 7 de 17

Etapas

Ordem Nome

4 Importação e instalação de equipamentos

5 Importação de amostras comerciais de plantas estrangeiras

6 Aquisição de consumíveis

7 Caracterização físico-química das amostras puras

8 Formulação e caracterização das misturas

9 Desenvolvimento de método e caracterização por cromatografia bidimensional abrangente

10 Análise quimiométrica e desenvolvimento de modelos

11 Relatórios

Atividades

Etapas Atividades Mês de Início Mês Final Duração

1 Montagem da equipe 1 3 3

2 Desenvolvimento de possíveis colaborações com os 
produtores mundiais para oferta de amostras

1 6 6

2 Mapeamento dos principais produtores de querosene 
renovável no mundo

1 4 4

3 Levantamento da literatura 1 33 33

4 Aquisição de equipamentos e acessórios importados 1 2 2

4 Importação de equipamentos e acessórios 2 8 7

4 Instalação e treinamento 3 7 5

5 Processo de importação das amostras 7 24 18

6 Aquisição de consumíveis para o projeto 1 33 33

7 Caracterização das amostras de querosene fóssil 
Petrobrás

3 24 22

7 Caracterização das amostras de querosene renovável 
Petrobrás

6 24 19

7 Caracterização das amostras de querosene renovável 
importadas

8 24 17

8 Formulação das misturas 9 24 16

8 Caracterização das misturas 10 28 19
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Atividades

Etapas Atividades Mês de Início Mês Final Duração

9 Desenvolvimento de metodologia de análise 3 12 10

9 Caracterização das amostras 6 24 19

9 Tratamento de dados 7 26 20

10 Organização do banco de dados 8 28 21

10 Desenvolvimento de modelos 10 33 24

11 Relatório gerencial 1 3 3 1

11 Relatório gerencial 2 9 9 1

11 Relatório técnico 1 11 12 2

11 Relatório gerencial 3 21 21 1

11 Relatório técnico 2 23 24 2

11 Relatório gerencial 4 33 33 1

11 Relatório técnico final 34 35 2

Detalhamento das Atividades

Atividades Detalhamento

Montagem da equipe Contratação da equipe que atuará no projeto

Desenvolvimento de possíveis 
colaborações com os produtores 
mundiais para oferta de amostras

Contato com os principais produtores levantados no item 2.1 a fim de apresentar o trabalho realizado e 
desenvolver possíveis colaborações, em especial visando à oferta de amostras, para o projeto

Mapeamento dos principais 
produtores de querosene 
renovável no mundo

Mapeamento dos principais produtores de querosene renováveis no mundo através de levantamento 
bibliográfico, estudos de caso e informações online.

Levantamento da literatura Levantamento da literatura disponível sobre os temas pertinentes ao projeto, como caracterização de 
querosene renovável, cromatografia bidimensional abrangente e modelos quimiométricos.

Aquisição de equipamentos e 
acessórios importados

Contato com os fornecedores para orçamento dos equipamentos a serem importados, rodadas de 
negociação de preços e escolha dos itens a ser adquiridos.

Importação de equipamentos e 
acessórios

Processo de importação dos equipamentos e itens adquiridos

Instalação e treinamento Adequação de espaço físico, se necessário. Instalação e treinamento nos equipamentos adquiridos.

Processo de importação das 
amostras

Processo de importação das amostras fornecidas pelos produtores de querosene renovável mapeados
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Detalhamento das Atividades

Atividades Detalhamento

Aquisição de consumíveis para o 
projeto

Aquisição de materiais de referência certificados, consumíveis para realização das análises físico-
químicas, cromatográficas e demais materiais necessários para o andamento do projeto.

Caracterização das amostras de 
querosene fóssil Petrobrás

Caracterização das amostras de querosene fóssil enviadas pela Petrobrás de acordo com a resolução 
ANP n° 856/21.

Caracterização das amostras de 
querosene renovável Petrobrás

Caracterização das amostras de querosene renovável enviadas pela Petrobrás de acordo com a 
resolução ANP n° 856/21.

Caracterização das amostras de 
querosene renovável importadas

Caracterização das amostras de querosene renovável  importadas de acordo com a resolução ANP n° 
856/21

Formulação das misturas Formulação das misturas de querosene fóssil e renovável nos teores de 2%, 5%, 10%, 20% e 50%.

Caracterização das misturas Caracterização das misturas preparadas através das metodologias de massa específica (ASTM D4052), 
viscosidade (ASTM D7945), ponto de fulgor (ASTM D56 ou D93), destilação (ASTM D86) e ponto de 
congelamento (ASTM D5972).

Desenvolvimento de metodologia 
de análise

Desenvolvimento de método de análise por cromatografia bidimensional abrangente de acordo com 
metodologia proposta pela Petrobrás ou outra otimizada

Caracterização das amostras Caracterização das amostras puras e das misturas por cromatografia bidimensional abrangente

Tratamento de dados Tratamento dos dados obtidos na caracterização das amostras puras e das misturas

Organização do banco de dados Organização do banco de dados da caracterização físico-química e da caracterização cromatográfica.

Desenvolvimento de modelos Desenvolvimento de correlações do tipo "composição x propriedade" e modelos para inferência de 
propriedades físico-químicas das misturas

Relatório gerencial 1 Elaboração de relatório de acompanhamento gerencial  até o mês 3 do projeto

Relatório gerencial 2 Elaboração de relatório de acompanhamento gerencial  até o mês 9 do projeto

Relatório técnico 1 Relatório técnico contendo os resultados obtidos até o mês 11 do projeto

Relatório gerencial 3 Elaboração de relatório de acompanhamento gerencial  até o mês 21 do projeto

Relatório técnico 2 Relatório técnico contendo os resultados obtidos até o mês 23 do projeto

Relatório gerencial 4 Elaboração de relatório de acompanhamento gerencial  até o mês 33 do projeto

Relatório técnico final Elaboração do relatório técnico final
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Projeto - Equipe Executora

Equipe Executora

Nome Função Titulação (nível) Formação Instituição Executora Período 
(meses)

Carga Horária 
Semanal

Vânya Márcia Duarte Pasa * Coordenador Doutor III Doutor em Química  35 1

Virgínia Salete Cotta Pereira Pesquisador Pesquisador I Química  35 40

Paulo Jorge Sanches Barbeira * Pesquisador Doutor III Doutor em Química  35 1

Luciana da Franca Montes Pesquisador Mestre II Mestre em Química  35 40

Zenilda de Lourdes Cardeal * Pesquisador Doutor III Doutor em Química  35 1

Helvécio Costa Menezes * Pesquisador Doutor III Doutor em Química  35 1

Isabel Cristina Pereira Fortes Pesquisador Doutor III Doutor em Química  35 20

* - Pertence ao quadro permanente de uma das instituições PROPONENTES participantes do projeto.

Coordenador

Nome Vânya Márcia Duarte Pasa

E-mail vmdpasa@gmail.com

Nível Doutor III

Formação Doutor em Química

Vínculo Principal  
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Projeto - Equipe Executora x Etapas/Atividades

Nome Etapas / Atividades

Vânya Márcia Duarte Pasa Etapa: Montagem da equipe

Atividades: Montagem da equipe

Etapa: Mapeamento e desenvolvimento dos principais produtores mundiais de querosene renovável

Atividades: Desenvolvimento de possíveis colaborações com os produtores mundiais para oferta de 
amostras ; Mapeamento dos principais produtores de querosene renovável no mundo

Etapa: Levantamento bibliográfico

Atividades: Levantamento da literatura

Etapa: Importação e instalação de equipamentos

Atividades: Aquisição de equipamentos e acessórios importados ; Importação de equipamentos e 
acessórios ; Instalação e treinamento

Etapa: Importação de amostras comerciais de plantas estrangeiras

Atividades: Processo de importação das amostras

Etapa: Aquisição de consumíveis

Atividades: Aquisição de consumíveis para o projeto

Etapa: Caracterização físico-química das amostras puras

Atividades: Caracterização das amostras de querosene fóssil Petrobrás ; Caracterização das amostras 
de querosene renovável Petrobrás ; Caracterização das amostras de querosene renovável importadas

Etapa: Formulação e caracterização das misturas

Atividades: Formulação das misturas  ; Caracterização das misturas

Etapa: Desenvolvimento de método e caracterização por cromatografia bidimensional abrangente

Atividades: Desenvolvimento de metodologia de análise  ; Caracterização das amostras ; Tratamento 
de dados

Etapa: Análise quimiométrica e desenvolvimento de modelos

Atividades: Organização do banco de dados  ; Desenvolvimento de modelos

Etapa: Relatórios

Atividades: Relatório gerencial 1 ; Relatório gerencial 2 ; Relatório técnico 1 ; Relatório gerencial 3 ; 
Relatório técnico 2 ; Relatório gerencial 4 ; Relatório técnico final
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Helvécio Costa Menezes Etapa: Levantamento bibliográfico

Atividades: Levantamento da literatura

Etapa: Formulação e caracterização das misturas

Atividades: Caracterização das misturas

Etapa: Desenvolvimento de método e caracterização por cromatografia bidimensional abrangente

Atividades: Desenvolvimento de metodologia de análise  ; Caracterização das amostras ; Tratamento 
de dados

Etapa: Análise quimiométrica e desenvolvimento de modelos

Atividades: Organização do banco de dados  ; Desenvolvimento de modelos

Etapa: Relatórios

Atividades: Relatório técnico 1 ; Relatório técnico 2 ; Relatório técnico final

Isabel Cristina Pereira Fortes Etapa: Levantamento bibliográfico

Atividades: Levantamento da literatura

Etapa: Caracterização físico-química das amostras puras

Atividades: Caracterização das amostras de querosene fóssil Petrobrás ; Caracterização das amostras 
de querosene renovável Petrobrás ; Caracterização das amostras de querosene renovável importadas

Etapa: Formulação e caracterização das misturas

Atividades: Formulação das misturas  ; Caracterização das misturas

Etapa: Desenvolvimento de método e caracterização por cromatografia bidimensional abrangente

Atividades: Desenvolvimento de metodologia de análise  ; Caracterização das amostras ; Tratamento 
de dados

Etapa: Análise quimiométrica e desenvolvimento de modelos

Atividades: Organização do banco de dados  ; Desenvolvimento de modelos

Etapa: Relatórios

Atividades: Relatório técnico 1 ; Relatório técnico 2 ; Relatório técnico final
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Luciana da Franca Montes Etapa: Caracterização físico-química das amostras puras

Atividades: Caracterização das amostras de querosene fóssil Petrobrás ; Caracterização das amostras 
de querosene renovável Petrobrás ; Caracterização das amostras de querosene renovável importadas

Etapa: Formulação e caracterização das misturas

Atividades: Formulação das misturas  ; Caracterização das misturas

Etapa: Desenvolvimento de método e caracterização por cromatografia bidimensional abrangente

Atividades: Desenvolvimento de metodologia de análise  ; Caracterização das amostras ; Tratamento 
de dados

Etapa: Análise quimiométrica e desenvolvimento de modelos

Atividades: Organização do banco de dados  ; Desenvolvimento de modelos

Etapa: Relatórios

Atividades: Relatório gerencial 1 ; Relatório gerencial 2 ; Relatório técnico 1 ; Relatório gerencial 3 ; 
Relatório técnico 2 ; Relatório gerencial 4 ; Relatório técnico final

Paulo Jorge Sanches Barbeira Etapa: Levantamento bibliográfico

Atividades: Levantamento da literatura

Etapa: Caracterização físico-química das amostras puras

Atividades: Caracterização das amostras de querosene fóssil Petrobrás ; Caracterização das amostras 
de querosene renovável Petrobrás ; Caracterização das amostras de querosene renovável importadas

Etapa: Formulação e caracterização das misturas

Atividades: Formulação das misturas  ; Caracterização das misturas

Etapa: Desenvolvimento de método e caracterização por cromatografia bidimensional abrangente

Atividades: Desenvolvimento de metodologia de análise  ; Caracterização das amostras ; Tratamento 
de dados

Etapa: Análise quimiométrica e desenvolvimento de modelos

Atividades: Organização do banco de dados  ; Desenvolvimento de modelos

Etapa: Relatórios

Atividades: Relatório técnico 1 ; Relatório técnico 2 ; Relatório técnico final
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Virgínia Salete Cotta Pereira Etapa: Mapeamento e desenvolvimento dos principais produtores mundiais de querosene renovável

Atividades: Desenvolvimento de possíveis colaborações com os produtores mundiais para oferta de 
amostras ; Mapeamento dos principais produtores de querosene renovável no mundo

Etapa: Levantamento bibliográfico

Atividades: Levantamento da literatura

Etapa: Importação e instalação de equipamentos

Atividades: Aquisição de equipamentos e acessórios importados ; Importação de equipamentos e 
acessórios ; Instalação e treinamento

Etapa: Importação de amostras comerciais de plantas estrangeiras

Atividades: Processo de importação das amostras

Etapa: Aquisição de consumíveis

Atividades: Aquisição de consumíveis para o projeto

Etapa: Caracterização físico-química das amostras puras

Atividades: Caracterização das amostras de querosene fóssil Petrobrás ; Caracterização das amostras 
de querosene renovável Petrobrás ; Caracterização das amostras de querosene renovável importadas

Etapa: Formulação e caracterização das misturas

Atividades: Formulação das misturas  ; Caracterização das misturas

Etapa: Relatórios

Atividades: Relatório gerencial 1 ; Relatório gerencial 2 ; Relatório técnico 1 ; Relatório gerencial 3 ; 
Relatório técnico 2 ; Relatório gerencial 4 ; Relatório técnico final

Zenilda de Lourdes Cardeal Etapa: Levantamento bibliográfico

Atividades: Levantamento da literatura

Etapa: Formulação e caracterização das misturas

Atividades: Caracterização das misturas

Etapa: Desenvolvimento de método e caracterização por cromatografia bidimensional abrangente

Atividades: Desenvolvimento de metodologia de análise  ; Caracterização das amostras ; Tratamento 
de dados

Etapa: Análise quimiométrica e desenvolvimento de modelos

Atividades: Organização do banco de dados  ; Desenvolvimento de modelos

Etapa: Relatórios

Atividades: Relatório técnico 1 ; Relatório técnico 2 ; Relatório técnico final
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Projeto - Viagens
Tipo Tipo do Evento Temas do Treinamento Justificativa

Nenhuma viagem encontrada.

Projeto - Relatórios Previstos
Relatório Mês

Relatório de Acompanhamento Gerencial 1 9

Relatório Técnico 1 12

Relatório de Acompanhamento Gerencial 2 20

Relatório Técnico 2 24

Relatório de Acompanhamento Gerencial 3 31

Relatório Técnico 3 35

RTC - ANP 36

Orçamento - Parcela Planejada
Quantidade de Parcelas Planejadas - 0

Nenhuma parcela planejada está cadastrada.

Orçamento - Detalhamento

Despesas
Valor Total

(R$)
Percentual 

(%)

TOTAL GERAL  100,00%

Vendas
Máquina de escrever
3.497.602,50

Vendas
Máquina de escrever
5
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Outras Fontes

Nenhuma outra fonte encontrada.

Documentos
Documentos Anexados

Nenhum documento associado. 

Outros Documentos Anexados 

Nenhum documento associado. 

Observações / Manifestações
Observações
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Parcelas / Meses de Desembolso

Grupos / Elementos de Despesa

TOTAL

TOTAL GERAL 0,00

Vendas
Máquina de escrever
05



Orçamento

Equipe Bruto Encargos Ano 1 Ano 2 Ano3
Plano de 

saúde Vale refeição
Vale 

transporte Benefícios Meses Total

Química Análise Querosenes Virginia Salete 5500,00 4400,00 9900,00 10593,00 11334,51 344,50 535,04 198,00 1077,54 35 408309,51

Química Análise Cromatográfica de combustíveis-
Luciana da Franca Montes 4500,00 3600,00 8100,00 8667,00 9273,69 344,50 535,04 396,00 1275,54 35 347858,49

Bolsista 1 - a contratar ( com mestrado) 4000,00 0,00 4000,00 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 140000,00

Coordenação Vânya Pasa 3500,00 0,00 3500,00 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 122500,00

Prof GcxGC- Tratamento dos Dados Isabel Fortes 3500,00 0,00 3500,00 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 122500,00

Prof. Quimiometria- Paulo Barbeira 3500,00 0,00 3500,00 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 122500,00

Prof. GcXGC - Zenilda Cardeal 3500,00 0,00 3500,00 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 122500,00
Prof. Pre tratamento de dados- Helvécio Costa 
Menezes 3500,00 0,00 3500,00 3500,00 3500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 122500,00

Bolsista Pos doc Quimiometria - a contratar 7000,00 0,00 7000,00 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 245000,00

SubTOTAL1 1753668,00

Consumo 450000,00

Material permanente ( cromatógrafo GcXGC + 
Infravermelho + software) 550000,00

Passagens 37648,28

Diárias 37351,72

Pessoa Jurídica ( Manutenção, calibração, 
despesas importação, transporte, instalaçao
equipamento, exaustão) 502.382

FUNDEP 166552,50

SubTOTAL 2 1743934,50

SubTotal 1 1753668,00

TOTAL= Subtotal 1+subtotal 2
R$       

3.497.602,50 

Orçamento do Projeto


