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Descrição: 

 
Nos últimos anos a busca por fontes alternativas de energia limpas e renováveis vem ganhando destaque 

nas pesquisas científicas; uma dessas fontes é a energia solar, que não gera nenhum tipo de poluição na sua 

produção. Para o aproveitamento da energia solar podem ser utilizados coletores térmicos, os Coletores térmicos 

solares (CTS) são sistemas de conversão de calor que convertem energia da radiação solar para energia interna 

de um fluido (usualmente agua).  

 

Suspensões coloidais com nanopartículas (conhecidos como nanofluidos) tem sido proposto 

recentemente para este proposito [1]. Assim, os nanofluidos tem atraído uma importante atenção devido a suas 

destacáveis propriedades térmicas e ópticas, que são dependentes de diferentes fatos tais como: propriedades 

intrínsecas, tamanho, formato e concentração de nanopartículas (NPs), bem como o material hospedeiro [2,3]. 

 

O candidato a mestre, estudará as propriedades ópticas de nanoestruturas plasmonicas via Elementos 

Finitos, visando aplicações em Energias Renováveis. O estudante fará parte do grupo de pesquisa de Fotônica e 

Eletromagnetismo, e terá acesso ao Laboratório de Optoeletrônica do Instituto de Inovação Tecnológica de 

Pernambuco localizado no Parque Tecnológico de Eletroeletrônicos e Tecnologias Associadas de Pernambuco 

(Parqtel).  

  

 

Do Candidato: Formação em Engenharia ou Ciências básicas.  

Competências desejadas (porém não exigidas): Experiência com Métodos dos Elementos Finitos, MatLab, 

Python, COMSOL Multiphysics.  
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