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APRESENTAÇÃO

Vinculado ao Departamento de Engenharia Quími-
ca e Engenharia de Alimentos do Centro Tecnoló-
gico da Universidade Federal de Santa Catarina, o 
Laboratório de Materiais e Corrosão (LabMAC) visa 
a realização de pesquisas multidisciplinares 
relacionadas ao desenvol-vimento, caracterização 
e aplicação de materiais avan-çados, com foco na 
valorização de resíduos, e ao desenvolvimento de 
projetos, simulação computacional e otimização 
de processos industriais.
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PROJETOS

SOBRE O LABORATÓRIO

Síntese, caracterização e 
aplica-ção de materiais com valor 
agre-gado a partir de resíduos 
indus-triais. Exemplos:

Produção de sílica morfa a partir 
de casca de arroz.
Produção de carvão ativado a 
partir de cinzas.
Síntese de geopolímeros a partir 
de resíduos da indústria de papel 
e celulose.
Síntese de zeólitas para captura 
de CO2.

Síntese, caracterização e 
aplica-ção de nanopartículas. 
Exemplos:

Nanomateriais para agricultu-ra 
de precisão.
Nanocompósitos para adsor-ção 
de contaminantes emer-gentes.

Desenvolvimento de projetos 
industriais e consultoria em simulação 
e otimização de processos.

Aplicação de CFD na otimização 
de reatores químicos.
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A valorização de resíduos industriais e o bene�ciamento 
de materiais são temas de intensa pesquisa no LabMAC. 
Como resultado, materiais avançados e com valor agrega-
do são obtidos. Geopolímeros obtidos a partir de resídu-
os da indústria de papel e celulose, por exemplo, 
possuem excelente aplicação na imobilização de resídu-
os. Zeólitas obtidas a partir de resíduos industriais, por sua 
vez, são aplicáveis em processos de adsorção e catálise. 
Além disso, destaca-se a síntese, a caracterização e a 
aplicação de materiais nanoestru-turados como agentes 
antimicrobianos, na agricultura de precisão e na adsorção 
de contaminantes. O labo-ratório também atua na elabo-
ração de projetos e na simulação e otimização de proces-
sos, mantendo uma forte interação com a comunidade 
cientí�ca e com setores industriais. Por meio de ferramen-
tas computa-cionais modernas, estudos têm sido desen-
volvidos para o projeto, análise e aperfeiçoamento de 
processos quí-micos e equipamentos para a síntese de 
materiais, buscando sempre agregar valor e resolver 
problemas industriais.
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