
Editorial 
Prof. Dr. Martín Aznar 
O encerramento de um ano letivo é sempre um período de reflexão e de 
avaliação pessoal e institucional. Tradicionalmente é também um período no qual 
são concedidos vários prêmios acadêmicos e científicos. A FEQ ganhou vários 
prêmios importantes: primeiro, o prof. Theo G. Kieckbusch recebeu o Prêmio de 
Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz, o maior reconhecimento que a 
UNICAMP concede aos seus docentes. Além disso, pela primeira vez a FEQ ganhou 
uma menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese na categoria Engenharias II; 
ganhou também o Prêmio Marechal-do-Ar Casimiro Montenegro Filho, promovido 
pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República; e o Prêmio 
Nacional de Pós-Graduação Braskem ABEQ. Todas estas premiações só vêm 
corroborar a qualidade do nosso curso de pós-graduação e o alto nível das 
pesquisas desenvolvidas pela nossa comunidade científica.  
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Prêmio Zeferino Vaz 2011 

 

O Prof. Dr. Theo Guenter Kieckbusch, do Departamento de 
Engenharia de Materiais e Bioprocessos (DEMBio), foi agraciado 
com o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz, 
edição 2011. O prêmio é concedido anualmente aos docentes 
ativos de cada unidade que mostraram desempenho excepcional 
nas atividades de docência e pesquisa. O professor Theo se 
formou em Engenharia Química pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (1965), fez o mestrado em Engenharia 
Química na COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(1968) e o doutorado em Engenharia Química na University of 
Califórnia at Berkeley (1977). Atualmente é Professor Titular da 

Faculdade de Engenharia Química da UNICAMP. Dedica-se à pesquisas experimentais utilizando 
princípios de termodinâmica, cinética química e fenômenos de transporte na avaliação e controle 
de mecanismos atuantes nas transformações físicas, químicas e biológicas em produtos naturais, 
visando desenvolver novos produtos e otimizar parâmetros operacionais em processos de 
produção. Atua nas linhas de biofilmes para embalagens ativas, aglomeração de pós alimentícios, 
extração de princípios ativos utilizando fluidos supercríticos, esterilização de implantes usando 
CO2 pressurizado, adequação de misturas de gorduras vegetais para a micro-estruturação de 
chocolates, controle da microestruturação na fabricação de confeitos açucarados e na 
conservação de atributos nutracêuticos no processamento e armazenamento de produtos 
vegetais. É bolsista de produtividade em pesquisa nível 1B do CNPq, tem 35 artigos citados no ISI 
Web of Knowledge e um fator H de 8. Orientou 38 dissertações de mestrado e 24 teses de 
doutorado, além de cinco projetos de pós-doutorado. Parabéns ao professor Theo por mais essa 
conquista! 
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Artigos Publicados em Revistas Indexadas 

Outubro - Dezembro 2011 
 

Bases de dados: ISI Web of Knowledge, Sci Finder Scholar, Compendex, SciELO, Scopus, Scirus. 
 
 
Outubro 
 
Effects of supercritical carbon dioxide on waste banana peels for heavy metal removal 
Albarelli, J.Q.; Rabelo, R.B.; Santos, D.T.; Beppu, M.M.; Meireles, M.A.A. The Journal of Supercritical 
Fluids, 58 (2011), 343-351. ISSN: 0896-8446. FI = 2.986. Qualis A1. doi:10.1016/j.supflu.2011.07.014 
The effects of supercritical carbon dioxide (CO2) on waste banana peels for copper adsorption were 
evaluated. Supercritical CO2 was employed both in a solvent extraction for antioxidant compound recovery 
and in an emerging biomass treatment to increase the subsequent heavy metal-removal step; the latter is 
termed “explosion with supercritical CO2”. This lignocellulosic biomass was analyzed before and after being 
subjected to both processes by scanning electron microscopy and X-ray patterning. Thermal gravimetric 
and differential scanning calorimetry analyses were performed to understand the different effects of 
supercritical carbon dioxide employed in these two processes on banana peels. The explosion with 
supercritical CO2 process resulted in a more pronounced effect on the vegetable structure. Nevertheless, 
no increase in the copper-removal capacity was achieved. The adsorption studies showed similar behaviors 
for fresh and extracted samples, demonstrating that banana peels previously extracted with supercritical 
CO2 retained their adsorption capacity for subsequent heavy metal removal. 
 
Application of simulated annealing in simulation and optimization of drying process of Zea mays malt 
Benvenga, M.A.C.; Araújo, S.A.; Librantz, A.F.H.; Santana, J.C.C.; Tambourgi, E.B. Engenharia Agrícola, 31 
(2011), 940-954. ISSN: 0100-6916. Qualis B2. doi:10.1590/S0100-69162011000500012 
Este trabalho objetivou a simulação da cinética e a otimização do processo de secagem do malte de milho 
por meio da técnica Simulated Annealing (SA), para estimação dos parâmetros de temperatura e tempo, 
tais que mantenham a atividade máxima das enzimas amilases no produto obtido. Para tanto, as sementes 
de milho germinadas foram secas entre 54-76°C, em um secador convectivo de ar. De tempo em tempo, a 
umidade e a atividade enzimática foram medidas. Esses dados experimentais foram usados para testar os 
modelos. A simulação e a otimização do processo foram feitas por meio do método SA, um algoritmo de 
melhoria randômica, análogo ao processo de têmpera simulada. Os resultados mostram que as sementes 
estavam secas após 3 h ou 5 h de secagem. Entre os modelos usados, o modelo cinético de difusão da água 
através das sementes apresentou o melhor ajuste. O tempo e a temperatura de secagem mostraram 
influência quadrática sobre a atividade enzimática. A otimização usando SA mostrou que a melhor condição 
de processo foi quando se trabalhou a 54C e entre 5,6 h e 6,4 h. No malte produzido, foram encontrados 
valores da atividade específica de 5,26±0,06 SKB/mg e umidade residencial de 15,69±0,10%. 
 
Diseño de controladores de modelo predictivo neuronal para un proceso de producción de bioetanol 
Boza, E.G.; Atala, D.I.P.; Costa, A.C. Fenómenos de Transferencia, 6 (2011), 39-45. ISSN: 1995-6029. 
http://www.fenomenostransferencia.com/publicaciones.html 
En este artículo se propone el uso de un modelo empírico del proceso basado en redes neuronales, como 
modelo interno de un controlador predictivo no lineal del tipo MPC (Model Predictive Control) para un 
proceso continuo de producción de bioetanol. Las redes neuronales artificiales han mostrado tener una muy 
buena capacidad para la identificación de procesos altamente no lineales, de manera que pueden ser 
utilizadas como una técnica precisa de modelado para estos procesos. Se utiliza un algoritmo 
representativo de la tecnología MPC que es el que corresponde al control de matriz dinámica debido a su 
exitosa aplicación en el campo industrial y luego se evalúan los comportamientos regulador y servo del 
controlador. Los resultados muestran el potencial de aplicación de esta alternativa en el diseño de sistemas 
de control basados en el modelo del proceso, cuando es aplicado al proceso continuo de fermentación 
extractiva con unidad de separación flash en la producción de bioetanol, proceso de dinámica altamente no 
lineal y complejo modelamiento matemático.  
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Development of porous lamellar chitosan-alginate membranes: effect of different surfactants on 
biomaterial properties 
Bueno, C.Z., Moraes, A.M. Journal of Applied Polymer Science, 122 (2011), 624-631. ISSN: 0021-8995. FI = 
1.203. Qualis A1. doi:10.1002/app.34192 
In this work, porous lamellar chitosan-alginate membranes were developed without the use of freeze-drying 
methods or other vacuum-based approaches. The effects of two different surfactants, Tween 80 and 
Pluronic F68, on the properties of the membranes were evaluated, aiming at the production of stable 
consistent foams with improved polysaccharide dispersion. The membranes prepared with Tween 80 had a 
tensile strength around 1.5 MPa, elongation at break of 2.1% and liquid uptake from 590 to 1370% in distinct 
solutions, increasing their thickness in up to 3.9 times when immersed in water. The membranes obtained 
with Pluronic F68 had a tensile strength of 1.0 MPa, elongation at break of 2.0% and liquid uptake from 774 
to 1380%, showing an increase in thickness around 3.2 times after exposure to water. The antimicrobial 
properties of both membranes were also evaluated, showing that despite being porous, the membranes can 
provide some protection against bacterial permeation. Therefore, membranes produced with Tween 80 and 
Pluronic F68 were considered to have high potential for use in the production of wound dressings and 
scaffolds for tissue engineering. 
 
Second generation ethanol in Brazil: can it compete with electricity production? 
Dias, M.O.S.; Cunha, M.P.; Jesus, C.D.F.; Rocha, G.J.M.; Pradella, J.G.C.; Rossell, C.E.V.; Maciel Filho, R.; 
Bonomi, A. Bioresource Technology, 102 (2011), 8964-8971. ISSN: 0960-8524. FI = 4.635. Qualis A1. 
doi:10.1016/j.biortech.2011.06.098 
Much of the controversy surrounding second generation ethanol production arises from the assumed 
competition with first generation ethanol production; however, in Brazil, where bioethanol is produced 
from sugarcane, sugarcane bagasse and trash will be used as feedstock for second generation ethanol 
production. Thus, second generation ethanol production may be primarily in competition with electricity 
production from the lignocellulosic fraction of sugarcane. A preliminary technical and economic analysis of 
the integrated production of first and second generation ethanol from sugarcane in Brazil is presented and 
different technological scenarios are evaluated. The analysis showed the importance of the integrated use 
of sugarcane including the biomass represented by surplus bagasse and trash that can be taken from the 
field. Second generation ethanol may favorably compete with bioelectricity production when sugarcane 
trash is used and when low cost enzyme and improved technologies become commercially available. 
 
Advanced control of a continuous solution copolymerization process 
Lima, N.M.N.; Zúñiga-Liñán, L.; Manenti, F.; Maciel Filho, R.; Embiruçu, M.; Wolf Maciel, M.R. International 
Journal of Chemical Engineering (2011), Article ID 967198. ISSN: 1687-806X. doi:10.1155/2011/967198 
A model-based predictive control system is designed for a copolymerization reactor. These processes 
typically have such a high nonlinear dynamic behavior to make practically ineffective the conventional 
control techniques, still so widespread in process and polymer industries. A predictive controller is adopted 
in this work, given the success this family of controllers is having in many chemical processes and oil 
refineries, especially due to their possibility of including bounds on both manipulated and controlled 
variables. The solution copolymerization of methyl methacrylate with vinyl acetate in a continuous stirred 
tank reactor is considered as an industrial case study for the analysis of the predictive control robustness in 
the field of petrochemical and polymer production. Both regulatory and servo problems scenarios are 
considered to check tangible benefits deriving from model-based predictive controller implementation. 
 
Rheological aspects of microbial hyaluronic acid 
Pires, A.M.B. ; Santana, M.H.A. Journal of Applied Polymer Science, 122 (2011), 126-133. ISSN: 0021-8995. 
FI = 1.203. doi:10.1002/app.33976 
The rheological properties of the hyaluronic acid (HA) produced by the cultivation of Streptococcus 
zooepidemicus ATCC 39920 in synthetic medium at constant pH of 7.0 were determined. Relevant 
characteristics of the biopolymer as its pureness related to proteins (0.44 mg of protein per gram of HA) 
and its average molar weight (4.0 × 106 Da) were also determined. Experimental data in steady shear (flow 
curves) have been correlated with the Cross model, which described the apparent viscosity shear rate data 
well mainly at concentrations higher than 50 mg mL-1.The concentration dependence of specific viscosity 
showed two linear regimes that intercept at critical overlap concentration equal to 4 mg mL-1. The storage 
(G') and loss (G″) moduli increasing along the HA concentration and estimates out of the studied range 
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indicate that a crossover frequency decreased with the increasing concentration of HA. The high 
concentration dependence of G' as well as the deviations of the Cox-Merz rule for most of the HA 
concentrations indicate the hyperentangled properties for the HA chains, which could be visualized through 
atomic force microscopy images even at low concentrations as 0.01 mg mL-1. 
 
Drying of tropical fruit pulps: spouted bed process optimization as a function of pulp composition 
Rocha, S.C.S.; Souza, J.S.; Alsina, O.L.S.; Medeiros, M.F.D. Drying Technology, 29 (2011), 1587-1599. ISSN: 
0737-3937. FI = 1.662. Qualis A1. doi:10.1080/07373937.2011.585442 
Results of drying of tropical fruit pulps in spouted beds (SBs) are presented, focusing on the effects of fruit 
pulp composition on the SB fluid dynamics and process performance and the development of new products 
formulated from mixtures of pulps with varied composition. It was verified that high starch and lipid 
contents favored stable fluid dynamics and high powder production efficiency, while high reducing sugar 
concentrations resulted in bad dynamic regime and very low powder production. Powder production 
efficiency was statistically correlated with the pulp composition. Also, drying of mixtures of fruit pulps with 
addition of starch and lipids was investigated. Results of fluid dynamics, drying performance, and sensory 
tests of yogurts enriched with the powders revealed promising potential of the SB for obtaining high-quality 
fruit powders. 
 
Steam deacidification of palm oil  
Sampaio, K.A.; Ceriani, R.; Silva, S.M.; Taham, T.; Meirelles, A.J.A. Food and Bioproducts Processing, 89 
(2011), 383-390. ISSN: 0960-3085. FI = 0.952. Qualis B2. doi:10.1016/j.fbp.2010.11.012 
This work presents the application of response surface methodology (RSM) to the study of the effects of 
three factors (temperature, percent stripping steam and the stearin/olein ratio) on the losses/transfer of 
fatty compounds during the steam deacidification of blends of palm oil fractions (stearin and olein) as 
model systems. The responses of interest were the final oil acidity and the loss of neutral oil (NOL). These 
experiments were unprecedented in terms of the monitoring and controlling of the process variables during 
the heating and stripping periods in a laboratory scale batch deodorizer. The results revealed that the oil 
composition was an important and statistically significant factor in the selection of more suitable 
processing variables, besides temperature and steam. 
 
Control of fluidized bed coating particles using Gaussian spectral pressure distribution 
Silva, C.A.M.; Parise, M.R.; Silva, F.V.; Taranto, O.P. Powder Technology, 212 (2011), 445-458. ISSN: 0032-
5910. FI = 1.887. Qualis A1. doi:10.1016/j.powtec.2011.07.007 
Fluidization has been used extensively in many industrial processes in chemical, food and pharmaceutical 
branches. However, the operational conditions of these processes frequently lead to the defluidization 
phenomenon or to the total collapse of the particles in the bed. The maintenance of stable conditions in 
the fluidization regime during fluidized bed coating processes is very important, because the moisture 
content excess can cause the defluidization of the bed. The objective of this work was to apply a new 
methodology, known as Gaussian spectral pressure distribution, to monitor and control the defluidization 
phenomenon in a fluidized bed coating process using microcrystalline cellulose as fluidizing particles. The 
work was performed in two stages: 1) monitoring of the fluidization regimes during the development of the 
coating process without control and 2) control of the airflow rate and of the coating suspension flow rate 
using PI controllers. The experiments were carried out varying solid particle mass, coating suspension flow 
rate and excess air velocity in relation to the minimum fluidization velocity working with a temperature of 
70°C. The Gaussian mean frequency evolution showed the fluidization regime transitions and it allowed to 
define a band of stable regime (6.0 Hz to 7.0 Hz), which was used as a set-point range of the controllers to 
manipulate the signal of command for frequency converter and for the peristaltic pump. The application of 
Åström e Hägglund [29] method allowed obtaining the PI controller parameters for the converter and the 
reaction curve method provided an initial guess of the PI controller parameters for the pump. The 
experiments of microcrystalline cellulose coating in closed-loop showed that the use of a control system 
allowed obtaining better fluid-dynamic conditions of the bed in relation to the process without control. 
 
Inventário de emissão de fontes veiculares da Região Metropolitana de Campinas, São Paulo 
Ueda, A.C.; Tomaz, E. Química Nova, 34 (2011), 1496-1500. ISSN: 0100-4042. FI = 0.744. Qualis B1. 
doi:10.1590/S0100-40422011000900003 
The degradation of air quality in great urban centers is noted by frequent critical episodes of air pollution 
and public health issues, and vehicles are a great source of pollutant emissions, mainly derived from 
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combustion processes. A database is needed to direct mitigation of emissions. The main objective of this 
work is to present it as an emissions inventory. The results show that vehicular sources of CO, HC and NOx 
represent over 75% of total emissions in the MRC. Besides, the proposed methodology presented results 
consistent with the literature. 
 
 
Novembro 
 
The influence of pH on the synthesis of hyaluronic acid nanoparticles by precipitation 
Bicudo, R.C.S.; Santana, M.H.A. International Review of Chemical Engineering, 3 (2011). ISSN: 2035-1755. 
http://www.praiseworthyprize.com/ireche_latest.html#The_Influence_of_pH_on_the_Synthesis_of_Hyalur
onic_Acid_Nanoparticles_by_Precipitation 
This paper presents the influence of pH on the production process and on hyaluronic acid (HA) 
nanoparticles morphology. HA nanoparticles were produced in a bulk process by precipitation, as water 
(solvent) diffused towards acetone (non-solvent), and followed by chemical crosslinking. The pH was varied 
in the whole process by additions of hydrochloric acid or sodium hydroxide. It was found that the acid 
medium on the precipitation step leads to smaller coil globules, as well as it leads to larger particles on the 
crosslinking reaction step. Such results indicate the possibility of adjusting the pH in different stages of the 
process for the production of HA nanoparticles with different sizes for specific applications. 
 
Effect of surface properties on spouted bed particle coating 
Braga, M.B.; Rocha, S.C.S. International Review of Chemical Engineering, 3 (2011). ISSN: 2035-1755. 
http://www.praiseworthyprize.com/ireche_latest.html#Effect_of_Surface_Properties_on_Spouted_Bed_Par
ticle_Coating 
The objective of this study was to analyze the spouted bed coating process in terms of solid’s surface 
tension and wettability and adhesion characteristics before and after the formation of the first layer of 
coating on the particle. Testing of coating in spouted bed were conducted employing five aqueous 
polymeric suspensions with different physical properties and, as nucleus, particles of glass and ABS® with 
different surface energies, generating systems with different characteristics of wettability and adhesion 
evaluated by contact angle and work of adhesion. Relative growth and growth kinetics of particles were 
determined and related to surface characteristics. It was found that the high surface energy of the glass 
had a great influence on the studied systems, resulting in low values of contact angle and consequently 
good wettability. Due to the lower surface energy of ABS®, the contact angles were higher when compared 
to glass. Although adhesive forces decreased with increasing film thickness, growth kinetics of particles 
showed no difference after the formation of the first covering layer, as could be expected by the change in 
wettability after film formation on the particle. 
 
Electronic properties of poly(thiophene-3-methyl acetate) 
Gomes, A.L.; Casanovas, J.; Bertran, O.; Campos, J.S.C.; Armelin, E.; Alemán, C. Journal of Polymer 
Research, 18 (2011), 1509-1517. ISSN: 1022-9760. FI = 1.364. Qualis B2. doi:10.1007/s10965-010-9556-4 
The electronic structure of poly(thiophene-3-methyl acetate) has been investigated using UV-vis absorption 
spectroscopy and quantum mechanical calculations. Experimental measures in chloroform solution indicate 
that the π-conjugation length increases with the polymer concentration, which is reflected by the red shift 
of the absorbance peak of the π-π* transition. On the other hand, the energy required for the π-π* 
transition has been found to decrease with the volatility of the solvent for concentrated polymer solutions, 
even though the influence of the solvent is very small for dilute solutions. Quantum mechanical calculations 
indicate that the interactions between the π-conjugated backbone and the methyl acetate side groups are 
very weak. On the other hand, the lowest energy transition predicted for an infinite polymer chain that 
adopts the anti-gauche and all-anti conformations is 2.8 and 1.9 eV, respectively. Finally, measurements on 
spin-casted nanofilms reflect that the π-π* transition energy increases with the thickness, which has been 
attributed to the distortion of the molecular conformation. In spite of this, the energy gap obtained for the 
thinnest film (1.52 eV) is significantly smaller than that determined for dilute and concentrated chloroform 
solutions (2.56 and 2.09 eV, respectively). 
 
Three-dimensional modeling of fluid catalytic cracking industrial riser flow and reactions  
Lopes, G.C.; Rosa, L.M.; Mori, M.; Nunhez, J.R.; Martignoni, W.P. Computers & Chemical Engineering, 35 
(2011), 2159-2168. ISSN: 0098-1354. FI = 1.808. Qualis A1. doi:10.1016/j.compchemeng.2010.12.014 
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A three-dimensional and two-phase flow model to predict the dynamic behavior of a fluid catalytic cracking 
(FCC) industrial reactor was developed in this work. The study took into account heat transfer and chemical 
reactions. A four-lump model was proposed to represent the catalytic cracking reactions in which the heavy 
oil (gas oil) is converted into gasoline and light hydrocarbon gases. Gas acceleration inside the reactor due 
to molar expansion and a model to describe undesirable catalyst deactivation by coke deposition on its 
surface were also considered. An Eulerian description of the phases was used to represent the two-phase 
flow. A commercial CFD code (Ansys CFX version 11.0) was used to obtain the numerical data. Appropriate 
functions were implemented inside the CFX code to model the heterogeneous kinetics and catalyst 
deactivation. Results show nonuniform tendencies inside the reactor, emphasizing the importance of using 
three-dimensional models in FCC process predictions. 
 
Apparent and partial molar volumes and solid–liquid equilibria of dibenzothiophenes + alkanes binary 
systems 
Oliveira, L.H.; Silva Jr., J.L.; Aznar, M. Journal of Chemical & Engineering Data, 56 (2011), 3955-3962. 
ISSN: 0021-9568. FI = 2.089. Qualis A1. doi:10.1021/je200327s 
Densities of binary mixtures of dibenzothiophene (DBT), 4-methyl-dibenzothiophene (4-MDBT), or 4,6-
dimethyl-dibenzothiophene (4,6-DMDBT) with alkanes were measured at T = (298.2 and 313.2) K. Apparent 
molar volumes V and partial molar volume at infinite dilution V̅∞ of solutes were obtained, respectively, 
by experiments and by fitting V data to the Redlich–Meyer equation. V̅∞ increases with the solvent chain 
length for DBT solutions in linear alkanes, reaching a limiting value of 149.5 cm3·mol–1 at 298.2 K; the 
alkylation of the DBT molecule in positions 4 and 6 also increases V̅∞. The infinite dilution transference 
volume ΔV̅∞ tr from cyclohexane to n-hexane is −10 cm3·mol–1 at T = 298.2 K, and from iso-octane to n-
octane the transference volumes are (1.4 and 4.3) cm3·mol–1 at T = (298.2 and 313.2) K, respectively. Solid–
liquid equilibrium data for the same binary mixtures were determined. At 298.2 K, the maximum solubility 
of DBT in linear alkanes increases with solvent chain length, is greater in cyclohexane than in n-hexane, 
and is lower in iso-octane than in n-octane. For studied solutes, the maximum solubility in n-dodecane has 
the following order: 4,6-DMDBT < DBT < 4-MDBT. 
 
Experimental study of the excess molar volumes of binary and ternary mixtures containing water + 
(1,2-ethanediol, or 1,2-propanediol, or 1,3-propanediol, or 1,2-butanediol) + (1-n-butyl-3-
methylimidazolium bromide) at 298.15 K and atmospheric pressure  
Rodrigues, M.; Francesconi, A.Z. Journal of Solution Chemistry, 40 (2011), 1863-1873. ISSN: 0095-9782. FI = 
1.335. Qualis B1. doi:10.1007/s10953-011-9756-5 
Densities of binary and ternary mixtures containing water + (1,2-ethanediol or 1,2-propanediol or 1,3-
propanediol or 1,2-butanediol) + (1-n-butyl-3-methylimidazolium bromide at 0.01 mole fraction) at 298.15 
K and atmospheric pressure have been determined as a function of composition using an Anton Paar 
densimeter (Model DMA 55). Excess molar volumes (Vm

E) were calculated. The values are negative for all 
mixtures over the whole composition range. 
 
 
Dezembro 
 
Eucalyptus black liquor – density, viscosity, solids and sodium sulfate contents revisited 
Andreuccetti, M.T.; Leite, B.S. d’Angelo, J.V. O Papel, 72 (2011), 52-57. ISSN: 0031-1057. Qualis B4. 
http://www.revistaopapel.org.br/noticia-
anexos/1323885959_9d389a85dc0014f0272e96b0a50957cf_617375596.pdf 
One of the greatest challenges in the recovery unit of the pulp and paper mills is to avoid sodium salt 
scaling in evaporators during black liquor concentration process. This scale formation on the heat transfer 
surfaces of evaporators and concentrators, due to precipitation of sodium salts, reduces the overall 
efficiency of this equipment. A direct determination of sodium sulfate and sodium carbonate concentration 
in black liquor samples requires instrumental or analytical techniques that may be too expensive, too long 
or both. This work aims at a physical characterization of black liquor samples from the evaporation unit 
process streams, trying to establish a relation between some physical properties (density, viscosity and 
total solids content, which are easier to measure) and the concentration of sodium sulfate. Experimental 
data of this work have shown good reproducibility, and may be used to obtain a correlation between the 
physical properties measured and sodium sulfate content, allowing future studies that may lead to a better 
understanding of scaling formation process. 
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IgG purification by negative chromatography in amine-based ligands: a comparison of l-lysine and poly-
l-lysine 
Bresolin, I.T.L.; Fioritti, R.R.; Bueno, S.M.A. Process Biochemistry, 46 (2011), 2277-2285. ISSN: 1359-5113. 
FI = 2.648. Qualis A1. doi:10.1016/j.procbio.2011.09.005 
Agarose gels with immobilized amine-based ligands L-lysine (Lys) and poly-L-lysine (PLL) exhibited the 
ability to adsorb human serum proteins and to separate immunoglobulin G (IgG) in nonretained 
chromatographic fractions (negative chromatography). The effect of the buffer system and pH on IgG 
purification on Lys-agarose and PLL-agarose showed that PLL was the most selective ligand. PLL-agarose 
was able to purify IgG from human serum solution diluted in Bis-Tris buffer at pH 6.0 with 79% yield and 
88.7% purity (based on total protein concentration and nephelometric analysis of albumin, transferrin, and 
immunoglobulins A, G, and M). Human serum albumin (HSA) and IgG adsorption data showed that the first 
followed the Langmuir model whereas the second followed the Langmuir-Freundlich model, due to the 
presence of a positive cooperativity effect (n = 1.60), with the maximum adsorption capacities of 76.4 mg 
mL−1 for HSA and 23.6 mg mL−1 for IgG. The ΔGmax values obtained by non-linear regression of HSA and IgG 
adsorption data of Temkin model were similar (-7.0 kcal moL−1), indicating that the process is spontaneous 
in nature. The joint analysis of these data shows that PLL-agarose can be considered an alternative 
adsorbent for the isolation of IgG from human serum with the potential to be integrated to a purification 
process on a large scale. 
 
Purificação de bromelina dos resíduos de abacaxi (Ananas comosus) por sistemas bifásicos aquosos 
PEG/sal 
Coelho, D.F.; Soares, P.A.G.; Silveira, E.; Pessoa-Jr., A.; Tambourgi, E.B. Exacta, 9 (2011), 333-338. ISSN: 
1678-5428. Qualis B5. doi:10.5585/Exacta.v9i3.3186 
Devido à dimensão da produção mundial de abacaxi (Ananas comosus L.) e ao grande percentual de resíduos 
gerados em seu cultivo e processamento, várias pesquisas têm sido realizadas para a recuperação das 
enzimas presentes no abacaxi, como a bromelina. Bromelina é o nome genérico dado ao conjunto de 
endopeptidases oriundas dos membros pertencentes à família Bromeliacea, à qual pertence o abacaxi. 
Devido aos importantes papéis fisiológicos que desempenham, estas enzimas oferecem um amplo espectro 
de aplicações terapêuticas comprovadas. Este trabalho visa à purificação da bromelina a partir dos resíduos 
do abacaxi através de Sistemas Bifásicos Aquosos (SBAs) PEG/SAL utilizando (NH4)2SO4, CaCl2 e fosfato de 
potássio. Os resultados mostraram que não há formação de SBA utilizando o CaCl2 na faixa utilizada de seus 
constituintes. Contudo, os sistemas PEG/Fosfato e PEG/(NH4)2SO4 apresentaram excelentes resultados, 
recuperando a bromelina com fator de purificação de 7,4 e 10,7 vezes, respectivamente, e rendimentos 
acima de 80%. 
 
A neuro-fuzzy identification of non-linear transient systems: Application to a pilot refrigeration plant 
Franco, I.C.; Dall'Agnol, M.; Costa, T.V.; Fileti, A.M.F.; Silva, F.V. International Journal of Refrigeration, 
34 (2011), 2063-2075. ISSN: 0140-7007. FI = 1.537. Qualis B2. doi:10.1016/j.ijrefrig.2011.04.009 
This study proposes to determine empirical models that represent the non-linear dynamics of a pilot 
refrigeration system (chiller), by using identification techniques of neuro-fuzzy systems (ANFIS). A detailed 
experimental study of a pilot refrigeration process using compression was conducted. Non-linearities were 
detected in the experimental data obtained from the system. Neuro-fuzzy models were developed for the 
prediction of the following process temperatures: condensation; evaporation; and refrigerated fluid 
(propylene glycol aqueous solution). The validation of the models was successfully conducted offline and 
online. The values obtained for VAF (“variance accounted for”) performance index and the dispersion plots 
showed the high performance of the models. These empirical models will be especially useful in the 
development of different non-linear control strategies, such as: fuzzy, neuro-fuzzy and model predictive 
control. 
 
Optimizing drying conditions for the microwave vacuum drying of enzymes 
Jesus, S.S.; Maciel Filho, R. Drying Technology, 29 (2011), 1828-1835. ISSN: 0737-3937. FI = 1.662. Qualis 
A1. doi:10.1080/07373937.2011.605977 
The aim of this study was the methodological use of experimental planning for the optimization of 
microwave vacuum drying of enzymes using α-amylase as a model. A factorial in star designwas used to 
optimize the microwave vacuum–drying process, and the variables were power output and vacuum 
pressure. The material dehydrated by this technique was analyzed with regard to its enzymatic activity, 
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water activity, and moisture content. Response surface methodology was used to estimate the main effects 
of vacuum pressure and power on the enzymatic and water activities. The experimental in star design 
revealed that microwave vacuum drying is influenced mainly by power. The dehydrated product showed 
high enzymatic activity and low water activity. 
 
Analysis of the particle swarm algorithm in the optimization of a three-phase slurry catalytic reactor 
Mariano, A.P.; Costa, C.B.B.; Toledo, E.C.V.; Melo, D.N.C.; Maciel Filho, R. Computers & Chemical 
Engineering, 35 (2011), 2741-2749. ISSN: 0098-1354. FI = 1.808. Qualis A1. 
doi:10.1016/j.compchemeng.2011.06.001 
The Particle Swarm Optimization (PSO) method was employed to optimize an industrial chemical process 
characterized by being difficult to be optimized by conventional deterministic methods. The chemical 
process is a three phase catalytic slurry reactor (tubular geometry) in which the reaction of the 
hydrogenation of o-cresol producing 2-methyl-cyclohexanol is carried out. The optimization problem was 
formulated considering as input variables the operating conditions of the reactor and as objective function 
the maximization of productivity, subject to the environmental constraint of conversion. The process was 
represented by a multivariable non-linear rigorous mathematical model and in order to solve the 
optimization problem, the performance of the PSO algorithm was evaluated considering four sets of 
parameter values suggested by the literature. PSO demonstrated to be efficient and robust to solve the 
constrained optimization problem, independently of the values of the PSO parameters. The solution of the 
rigorous mathematical model of the reactor was associated with a high computational burden, and although 
the PSO algorithm presented high rate of convergence, the attempt to make possible the optimization in a 
timeframe suitable to real time applications failed because the algorithm lost robustness (fraction of the 
number of runs the algorithm reached the optimization goal) when run with a reduced number of function 
evaluations. Therefore, if this type of application is desired, simplified mathematical models with fast and 
simple numerical methods must be preferred. 
 
Definição de shelf life para produtos químicos - a importância de um guia de estabilidade específico 
para o segmento 
Oriqui, L.R.; Mori, M.; Wongtschowski, P.; Freitas, S.R.; Santos, J.G.M. Química Nova, 34 (2011), 1869-
1874. ISSN: 0100-4042. FI = 0.744. Qualis B1. doi:10.1590/S0100-40422011001000024 
The chemical industries worldwide are passing through a very particular moment of re-adaptation due to 
the implementation of an European regulation called, Registration, Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemicals (REACH). In Brazil, the Brazilian Chemical Industry needs urgently a specific guide 
of chemical products stability. The main purpose of this work is to present a proposal of a guide of stability 
for chemical products based on the reference guides of the International Conference on Harmonization 
(ICH). Thus, this work proposes an innovation in terms of methodology which will be useful for shelf life 
definition purpose for chemical industry products. 
 
Polímeros sintéticos biodegradáveis: matérias-primas e métodos de produção de micropartículas para 
uso em drug delivery e liberação controlada 
Severino, P.; Santana, M.H.A.; Pinho, S.C.; Souto, E.B. Polímeros, 21 (2011), 286-292. ISSN: 0104-1428. FI = 
0.436. Qualis B1. doi:10.1590/S0104-14282011005000060 
Micropartículas produzidas a partir de polímeros sintéticos têm sido amplamente utilizadas na área 
farmacêutica para encapsulação de princípios ativos. Essas micropartículas apresentam as vantagens de 
proteção do princípio ativo, mucoadesão e gastrorresistência, melhor biodisponibilidade e maior adesão do 
paciente ao tratamento. Além disso, utiliza menores quantidade de princípio ativo para obtenção do efeito 
terapêutico proporcionando diminuição dos efeitos adversos locais, sistêmicos e menor toxidade. Os 
polímeros sintéticos empregados na produção das micropartículas são classificados biodegradáveis ou não 
biodegradáveis, sendo os biodegradáveis mais utilizados por não necessitam ser removidos cirurgicamente 
após o término de sua ação. A produção das micropartículas poliméricas sintéticas para encapsulação tanto 
de ativos hidrofílicos quanto hidrofóbicos pode ser emulsificação por extração e/ou evaporação do 
solvente; coacervação; métodos mecânicos e estão revisados neste artigo evidenciando as vantagens, 
desvantagens e viabilidade de cada metodologia. A escolha da metodologia e do polímero sintético a serem 
empregados na produção desse sistema dependem da aplicação terapêutica requerida, bem como a 
simplicidade, reprodutibilidade e factibilidade do aumento de escala da produção. 
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Polímeros usados como sistemas de transporte de princípios ativos 
Severino, P.; Santana, M.H.A.; Malmonge, S.M.; Souto, E.B. Polímeros, 21 (2011), 361-368. ISSN: 0104-1428. 
FI = 0.436. Qualis B1. doi:10.1590/S0104-14282011005000061 
Os diferentes sistemas de transporte têm evidenciado potencial terapêutico para uma grande variedade de 
princípios ativos, satisfazendo vários requisitos, como a prevenção da sua eliminação rápida do organismo, 
a redução da sua toxicidade sistêmica, a estabilização e a otimização do seu metabolismo, e o 
direcionamento específico ao local alvo e os mecanismos de defesa. No entanto, têm sido reconhecidos 
vários outros desafios associados à liberação específica do princípio ativo ao local alvo, pelo que, para 
ultrapassar os obstáculos químicos e biológicos, a seleção do polímero utilizado para a preparação do 
sistema de transporte é de importância crucial. O presente trabalho apresenta um relato sobre os principais 
polímeros naturais e sintéticos utilizados para a preparação de sistemas de transporte de princípios ativos 
in vivo. 
 
Validation of a method for simultaneous quantification of total carotenes and tocols in vegetable oils by 
HPLC  
Silva, S.M.; Rocco, S.A.; Sampaio, K.A.; Taham, T.; Silva, L.H.M.; Ceriani, R.; Meirelles, A.J.A. Food 
Chemistry, 129 (2011), 1874-1881. ISSN: 0308-8146. FI = 3.146. Qualis A2. 
doi:10.1016/j.foodchem.2011.05.137 
A normal-phase HPLC method for analysis of carotenes, tocopherols and tocotrienols has been developed 
and validated. In this work we presented a modification to the official AOCS method for analysis of tocols 
which allowed simultaneous quantification of the three groups of compounds, including carotenes. Analytes 
were separated using a gradient mobile phase (hexane and isopropanol) and with a gradient flow rate (1 to 
2 mL·min-1). The column effluent was monitored by Photo Diode Array detector (PDA) set at 292 nm (tocols) 
and 455 nm (β-carotene) and by fluorescence detector set at an excitation wavelength of 290 nm and 330 
nm emission. Inter- and intra-run accuracies and precision of the analytical method were better than ± 15%. 
The lower limit of quantification was 5.0 mg·L-1 for the tocols and 0.1 mg·L-1 for carotenes. The method has 
been applied for the quantification of these compounds in Amazon oils. 
 
Nanopartículas de lipídios sólidos: métodos clássicos de produção laboratorial 
Souto, E.B.; Severino, P.; Santana, M.H.A.; Pinho, S.C. Química Nova, 34 (2011), 1762-1769. ISSN: 0100-
4042. FI = 0.744. Qualis B1. doi:10.1590/S0100-40422011001000009 
Solid lipid nanoparticles have been extensively investigated as drug delivery systems. These colloidal 
systems have major advantages compared to others more traditional. Reported advantages include 
sustained release, ability to solubilize lipophilic drugs, increased physical and chemical stability of labile 
molecules, decreased unwanted side-effects showing lower toxicity, and scale up facilities. This paper aims 
at reviewing the traditional methods of solid lipid nanoparticles production, such as fusion-emulsification 
(hot and cold), solvent evaporation-emulsification and microemulsion, dealing with the main technological 
parameters that influence the quality properties of solid lipid nanoparticles. 
 
Carbon support treatment effect on Ru/C catalyst performance for benzene partial hydrogenation 
Zanutelo, C.; Landers, R.; Carvalho, W.A.; Cobo, A.J.G. Applied Catalysis A: General, 409/410 (2011), 174-
180. ISSN: 0926-860X. FI = 3.383. Qualis A1. doi:10.1016/j.apcata.2011.10.001 
Ru/C catalysts were prepared from commercial activated carbon submitted to different treatments. The 
catalysts were prepared by incipient wetness impregnation, through an aqueous solution of the precursor 
RuCl3·xH2O. After impregnation, some catalysts were submitted to direct reduction treatment under H2 
flow at the temperature of 150°C, in order to evaluate the effects of activation. The supports were 
characterized by N2 adsorption, Boehm and potentiometric titration. The X-ray photoelectron spectroscopy 
was used to study the supports and catalysts surfaces, while scanning electron microscopy allowed us to 
determine the chemical composition and observe the catalysts morphology. Ru/C catalysts performance 
was evaluated within the hydrogenation reaction of benzene in liquid phase, using a Parr reactor. The 
reaction was conducted under total pressure of 5.0 MPa of H2, at a temperature of 100°C with water in the 
reaction medium. The obtained results indicate that the Ru/C system catalytic performance is influenced 
for determined functional groups present on the activated carbon surface. The carbonyl groups decrease 
the activity and selectivity of the reactions, while an increase of the carboxylic groups leads to more active 
catalysts and the highest yield of cyclohexene. 
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Teses e Dissertações 
Outubro - Dezembro 2011 

 
Mestrado: 
 
916. Helver Crispiniano Álvarez Castro. Estudo do tempo de mistura em tanques de diesel com o uso da 
fluidodinâmica computacional. Orientador: Prof. Dr. José Roberto Nunhez. Data: 13/10/2011.  
 
917. Marina Vieira. Efeitos do tratamento ácido no inóculo sobre a produção e massa molar do ácido 
hialurônico. Orientador: Profa. Dra. Maria Helena Andrade Santana. Data: 21/10/2011.  
 
918. Vanessa Ito Funai. Equacionamento e simulação do processo de polimerização hidrolítica de nylon-6 
em um reator semi-batelada. Orientador: Prof. Dr. Rubens Maciel Filho. Data: 25/10/2011.  
 
919. Felipe Abirached. Simulação do processo de destilação de bioetanol com recheios e pratos visando 
otimização nas dimensões. Orientador: Profa. Dra. Maria Regina Wolf Maciel. Data: 25/10/2011.  
 
920. Juliana de Faria Siqueira. Prospecção e síntese de poli (ácido láctico) para desenvolvimento de 
suportes na engenharia tecidual. Orientador: Prof. Dr. Rubens Maciel Filho. Data: 26/10/2011.  
 
921. Tarcisio Soares Siqueira Dantas. Otimização das variáveis de processo da transesterificação do óleo de 
soja e milho: produção de biodiesel em uma coluna de pratos perfurados. Orientador: Profa. Dra. Maria 
Regina Wolf Maciel. Data: 26/10/2011.  
 
922. Carlos Alberto Gordillo Celis. Valoração dos produtos ultrapesados provenientes da destilação 
molecular do petróleo. Orientadores: Prof. Dr. Rubens Maciel Filho e Dra. Paula Sbaite Duarte dos Santos 
(Pesquisadora FEQ). Data: 27/10/2011.  
 
923. Ronaldo Euzébio Bento. Estudo do comportamento da resina base na formulação de compósitos de 
politetrafluoroetileno com bronze. Orientador: Prof. Dr. João Sinézio de Carvalho Campos. Data: 
27/10/2011. 
 
924. Dagoberto José dos Santos. Síntese de biopoliuretano em unidade experimental de polimerização a 
partir de açaí para construção de dispositivos biomédicos. Orientador: Prof. Dr. Rubens Maciel Filho. Data: 
01/11/2011.  
 
925. Juliana Canto Duarte. Estudo da imobilização de células de Saccharomyces cerevisiae em suportes no 
processo de fermentação alcoólica. Orientador: Prof. Dr. Gustavo Paim Valença. Data: 22/11/2011.  
 
926. Fredy Antonio Cabrales Navarro. Análise da influência de impelidores laterais no tempo de mistura em 
tanques de estocagem de diesel com o uso da fluidodinâmica computacional (CFD). Orientadores: Prof. Dr. 
José Roberto Nunhez e Dr. Nicolas Spogis (Engineering Simulation and Scientific Software). Data: 
23/11/2011.  
 
927. Luciana Bispo Pimenta. Simulação dinâmica de planta de condicionamento de gás natural em 
plataforma offshore. Orientador: Profa. Dra. Maria Regina Wolf Maciel. Data: 28/11/2011. 
 
928. Edy Maicon Merendino. Estudo de processo de reciclagem do composto de polietileno e alumínio 
proveniente de embalagens cartonadas assépticas através de simulação computacional usando o método 
dos elementos discretos (DEM). Orientador: Prof. Dr. José Roberto Nunhez. Data: 06/12/2011.  
 
929. Rodrigo Duarte Silva. Síntese de nanocompósitos poliméricos de poli(acrilato de n-butila-co-
metacrilato de metila) (BA-CO-MMA) e hidróxidos duplos lamelares (HDL) por meio da técnica de 
polimerização em miniemulsão. Orientador: Profa. Dra. Liliane Maria Ferrareso Lona. Data: 12/12/2011.  
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930. João Lameu da Silva Júnior. Investigação do escoamento bifásico gás-líquido em uma coluna de bolhas 
retangular por meio da técnica CFD. Orientador: Prof. Dr. Milton Mori. Data: 12/12/2011.  
 
931. Flávio Nelson Pereira. Determinação experimental da curva do sistema e da potência consumida em 
unidade de bombeamento alimentando dois tanques em desnível com fluidos diferentes. Orientador: Prof. 
Dr. Elias Basile Tambourgi. Data: 12/12/2011.  
 
932. Germán Giovanny Chaparro Montezuma. Investigação experimental da polimerização do estireno 
mediada por TEMPO (2,2,6,6-tetrametil-1-piperidiniloxil) em emulsão. Orientador: Profa. Dra. Liliane Maria 
Ferrareso Lona. Data: 12/12/2011. 
 
933. Valter Nunes Trindade Júnior. Aplicação do método da minimização da energia de Gibbs no cálculo de 
equilíbrio químico e de fases em sistemas eletrolíticos. Orientadores: Prof. Dr. Reginaldo Guirardello e 
Prof. Dr. Edson Antônio da Silva (UNIOESTE). Data: 14/12/2011.  
 
934. Nayra Reis do Nascimento. Análise termodinâmica e otimização de um sistema de refrigeração por 
absorção para conservação de alimentos. Orientadores: Prof. Dr. José Vicente Hallak d'Angelo e Dra. 
Francine de Mendonça Fábrega (Pesquisadora FEQ). Data: 15/12/2011.  
 
935. William Lima dos Anjos. Síntese e caracterização da peneira molecular SAPO-34 para a reação de 
obtenção de olefinas leves a partir de metanol. Orientador: Prof. Dr. Gustavo Paim Valença. Data: 
15/12/2011.  
 
 
Doutorado: 
 
474. Marina Oliveira de Souza Dias. Desenvolvimento e otimização de processos de produção de etanol de 
primeira e segunda geração e eletricidade a partir da cana-de-açúcar. Orientador: Prof. Dr. Rubens Maciel 
Filho. Data: 07/10/2011. 
 
475. Marina Pozitano. Conservação da viabilidade de sementes de Senna macranthera por meio de 
recobrimento. Orientador: Profa. Dra. Sandra Cristina dos Santos Rocha. Data: 10/10/2011.  
 
476. Melina Savioli Lopes. Utilização de novas metodologias experimentais para desenvolvimento de uma 
extensão da curva PEV de petróleos pré-ASTM. Orientadores: Prof. Dr. Rubens Maciel Filho e Profa. Dra. 
Maria Regina Wolf Maciel. Data: 11/10/2011.  
 
477. João Carlos Bastos Gonzaga. Desenvolvimento de procedimento e soft-sensors para controle de plantas 
de PET. Orientador: Prof. Dr. Rubens Maciel Filho. Data: 26/10/2011.  
 
478. Encarnação de Lourdes Bassoli Andreo Gonçalves. Modelagem do processo de produção de álcool, 
baseada em indicadores, utilizando softwares transacionais, MES e automação industrial. Orientador: Prof. 
Dr. Rubens Maciel Filho. Data: 31/10/2011.  
 
479. Luiz Gustavo Ambrogi. Projeto conceitual de uma planta de produção de acrilato de etila. Orientador: 
Prof. Dr. Rubens Maciel Filho. Data: 07/11/2011.  
 
480. Edimilson Souza. Consumo de potência para impelidores rápidos aplicados em processos de agitação e 
mistura. Orientador: Prof. Dr. José Roberto Nunhez. Data: 08/11/2011.  
 
481. Eliane Gama Lucchesi. Influência de diferentes materiais na formação e susceptibilidade de biofilmes 
a agentes antimicrobianos. Orientador: Profa. Dra. Ângela Maria Moraes e Dra. Silvia Yuko Eguchi (LASA 
Laboratório Química Orgânica e Inorgânica). Data: 29/11/2011.  
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482. Talita Lopes Honorato. Produção de enzimas fúngicas hidrolíticas para obtenção de amino-
oligossacarídeo. Orientadores: Profa. Dra. Telma Teixeira Franco e Dra. Cecília Sulzbacher Caruso 
(Pesquisadora FEQ). Data: 02/12/2011. 
 
483. José Costa de Macêdo Neto. Produção e caracterização de nanocompósitos poliméricos reforçados por 
caulinita amazônica. Orientador: Profa. Dra. Liliane Maria Ferrareso Lona. Data: 15/12/2011.  
 
 
 
 
 
 

Planejamento Estratégico da FEQ – versão atualizada 
 
O Planejamento Estratégico (PLANES) serve como um guia de conduta e de decisões para as várias 
instâncias de decisão e a versão atualizada da FEQ consta de:  
 
MISSÃO [Constitui o objetivo maior da Unidade e traduz a sua razão de ser. Sua definição estabelece 
referências para o planejamento.] 
 
Criar e disseminar o conhecimento na ciência e tecnologia em engenharia química, através da excelência 
no ensino de graduação, pós-graduação e extensão, e da pesquisa científica. Formar profissionais com base 
em princípios éticos e com vistas ao exercício pleno da cidadania, capazes de constante aprendizado, 
contribuindo para o desenvolvimento sustentável de nossa sociedade.  
 
PRINCÍPIOS [São os balizadores das ações da organização (pressuposto básico, não é negociável em hipótese 
alguma)] 
 

 Ética  
 Respeito  
 Cidadania  

 
 
VALORES [São as virtudes desejáveis ou características básicas positivas que a organização quer adquirir, 
preservar e incentivar] 
 

 Excelência 
 Vanguarda 
 Credibilidade 
 Responsabilidade sócio ambiental 
 Sustentabilidade 
 Cooperação interna e externa 
 Inovação  

 
VISÃO [Como a FEQ se vê daqui a 5 ou 10 anos). É um modelo mental, claro, de um estado ou situação 
altamente desejável, de uma realidade futura – considerada possível – descrito de forma simples e objetiva, 
compartilhado por todos da unidade] 
 
Ser uma unidade de ensino e pesquisa de excelência e vanguarda, de referência nacional e internacional, 
formando profissionais tecnicamente competentes e socialmente responsáveis. 
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Notas curtas 
 
A Editora Animeris lançou o livro “Aplicações Tecnológicas em Sistemas Particulados”, 
editado pelos professores José Teixeira Freire, Fábio Bentes Freire e Flávio Bentes 
Freire, do Departamento de Engenharia Química da UFSCar. A obra conta com duas 
contribuições das professoras Meuris Gurgel Carlos da Silva e Melissa Gurgel Adeodato 
Vieira, do Departamento de Desenvolvimento de Processos e Produtos (DDPP). As 
professoras são autoras dos capítulos Adsorção/Bioadsorção de Metais Pesados, 
Compostos Orgânicos e Corantes em Solução Aquosa e Secagem de Lodos de Estações de 
Tratamento de Esgotos e de Resíduos de Serviços de Saúde. O livro se destina a 
pesquisadores da indústria e da academia na área de sistemas particulados, com 
aplicações na indústria de processos químicos, alimentos, tratamento de efluentes, 
entre outros.   

 

A editora Springler apresentou o livro “Stereolithography” (ISBN: 978-0-387-92903-3), 
organizado pelo Prof. Paulo J. Bártolo, da Universidade de Leiria (Portugal). O livro, 
que traz os últimos avanços na área da estereolitografia, inclui uma contribuição do Dr. 
André L. Jardini e do Prof. Dr. Rubens Maciel Filho, do Departamento de 
Desenvolvimento de Processos e Produtos (DDPP), autores do capítulo Infrared Laser 
Stereolithography. A estereolitografia é uma aplicação muito recente que combina 
novos materiais, computação gráfica e bioengenharia para a confecção de peças como 
pinos, scaffolds e próteses ósseas, bem como outras aplicações em engenharia de 
processos, como microreatores e outros equipamentos em pequena escala.  

 
 
A editor Intech lançou o livro “Mass Transfer – Advanced Aspects” (ISBN: 978-953-307-
636-2), organizado por Hironori Nakajima. O livro trata da transferência de massa 
como um fator chave em pesquisa científica nas áreas de engenharia química, 
mecânica, ambiental, de energia, materiais e bioprocessos. Na obra, autores 
consagrados apresentam avanços tecnológicos e desenvolvem novos modelos teóricos 
acerca da transferência de massa. O capítulo 28, Taxol® Separation in a Simulated 
Moving Bed, é uma contribuição do Prof. Dr. Marco Aurélio Cremasco, do 
Departamento de Engenharia de Processos (DEPro). O livro traz tópicos valiosos, ao 
mesmo tempo estimulantes e informativos, para engenheiros e pesquisadores 
trabalhando nas vastas aplicações da transferência de massa. .  
 

A editora Springer lançou o livro “Nanocosmetics and Nanomedicines” (ISBN: 978-3-642-
19791-8), editado pelos professores Ruy Beck, Silvia Gutierrez e Adriana Pohlmann, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O livro, que apresenta o estado da arte na 
área de nanotecnologia aplicada à farmacologia e à indústria cosmética, inclui duas 
contribuições da Profa. Dra. Maria Helena A. Santana, do Departamento de Engenharia 
de Materiais e Bioprocessos (DEMBio): os capítulos Elastic Liposomes (Maria Helena A. 
Santana e Beatriz Zanchetta) e Performance of Elastic Liposomes for Topical 
Treatment of Cutaneous Leishmaniasis (Bartira Rossi-Bergmann, Camila A.B. Falcão, 
Beatriz Zanchetta, Maria Vitória L. Badra Bentley e Maria Helena A. Santana). 
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Palestras na FEQ 

No dia 21 de novembro, o 
Prof. Dr. Rafiqul Gani, 
diretor do Computer Aided 
Process Engineering 
Center (CAPEC), da 
Universidade Técnica da 
Dinamarca, ministrou o 
mini-curso “Integrated 
product-process design: 
role and use of property 
prediction methods and 
tools”. O Prof. Gani, que 

participa de projeto temático FAPESP em 
biocombustíveis, coordenado pelo Prof. Dr. 
Antonio José Meirelles, da FEA/UNICAMP, foi 
também palestrante convidado no VI Congresso 
Brasileiro de Termodinâmica Aplicada, CBTermo 
2011. A visita do Prof. Gani foi organizada pelos 
professores Roberta Ceriani e Martín Aznar, do 
Departamento de Desenvolvimento de Processos e 
Produtos (DDPP), que também participam do 
projeto temático. 
 

No dia 05 de dezembro, o 
Prof. Dr. Sauro Pierucci, 
do Dipartimento di 
Chimica, Materali e 
Ingegneria Chimica, 
Politecnico di Milano, 
ministrou a palestra “Main 
research lines of the 
chemical engineering 
group at Politecnico di 

Milano”. O Prof. Pierucci é o editor-chefe da 
revista Chemical Engineering Transactions, e a 
sua visita foi organizada pelo Prof. Milton Mori, 
do Departamento de Engenharia de Processos 
(DEPro).  
 
Pesquisas buscam diferentes 
biomassas como fonte de energia 
A biomassa da cana-de-açúcar é uma das mais 
utilizadas no Brasil para produção de energia. No 
entanto, há uma série de outras fontes orgânicas 
que podem gerar energia, como o coco verde, a 
casca do arroz, a borra de café e até o esterco. A 
descoberta de novas fontes de biomassa é o 
objetivo da pesquisa coordenada pela Profa. Dra. 
Katia Tannous, do Departamento de 
Desenvolvimento de Processos e Produtos (DDPP), 
e que foi objeto de reportagem pelo Globo 
Universidade.  
De acordo com a profa. Katia, cada região do país 
tem suas potencialidades de biomassa. Por 

exemplo, na região Sudeste, há o bagaço da cana-
de-açúcar; no Sul, a concentração maior é a 
casca de arroz; e no Norte, tem a fibra do coco e 
o caroço do açaí. A professora se mostra animada 
com o potencial do coco verde, tão tradicional 
nas praias brasileiras. 
 “O resíduo do coco verde pode ser usado em 
diferentes processos. O coco verde existe em 
abundância no Brasil, e é jogado praticamente 
inteiro fora. Toma-se a água, come-se a carne e o 
resto é lixo. Somente 10% é utilizado pela 
indústria. Associado à fibra de coco, existe 
também o pó. Tanto a fibra quanto o pó podem 
ser queimados para gerar energia elétrica; em 
uma segunda vertente, com a separação do pó, 
que é altamente poroso, fantástico para a 
absorção, este material pode ser utilizado como 
absorvente ou adsorvente, para melhoramento da 
qualidade da água dos rios, entre outros usos”, 
diz a professora. 
 

 
A professora Katia Tannous e a sua equipe de 

pesquisadores 

Segundo a profa. Katia, a casca do arroz também 
tem suas utilidades. Nas usinas de 
beneficiamento do arroz (processo que envolve 
etapas como descascamento, homogeneização e 
classificação), a casca serve como fonte de calor 
para a secagem do próprio arroz. Mais 
recentemente, ela adquiriu uma nova função e 
começou a ser queimada em termelétricas para a 
produção de energia elétrica renovável. 
 
Açúcar como matéria prima para 
próteses 
O açúcar costuma ser apontado como vilão de 
uma vida saudável, mas uma pesquisa conduzida 
pelo Prof. Dr. Rubens Maciel Filho, do 
Departamento de Desenvolvimento de Processos e 
Produtos (DDPP), pode mudar essa visão. A 
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pesquisa, que foi objeto de reportagem pelo 
Globo Universidade, desenvolve biomateriáis de 
fontes renováveis. Isso quer dizer, por exemplo, 
que, em breve, próteses para seres humanos 
feitas a partir do açúcar poderão ser 
comercialmente viáveis. 

“Prótese é um dos 
produtos. O que 
fazemos é o 

desenvolvimento 
de biomateriais 
que sejam ou 
biocompatíveis ou 
bioabsorvíveis, ou 
seja, eles podem 
ser utilizados no 
tratamento ou na 
melhoria das 

condições de vida das pessoas, como um produto 
de reconstrução de parte do corpo humano. Esses 
materiais são criados a partir de fontes 
renováveis, entre elas o açúcar”, diz o professor. 
No caso das próteses, as vantagens em relação às 
já existentes, como as de titânio, por exemplo, 
são inúmeras, de acordo com o professor: preços 
mais em conta, que permitiriam o uso na rede do 
SUS, desenvolvimento de peças personalizadas e 
em pouco tempo, além de não sofrerem rejeição 
por parte do corpo. 
“Os parafusos de poli ácido lático já podem ser 
utilizados em cirurgias nas quais antigamente se 
usava parafusos de titânio, que posteriormente 
teriam que ser removidos em outra cirurgia. Se 
usar esses parafusos de poli ácido lático, 
enquanto a parte se restaura, ele vai sendo 
absorvido, não sendo preciso fazer uma outra 
cirurgia”, revela o prof. Rubens. 
Segundo ele, para se produzir as próteses dos 
polímeros feitos a partir de açúcar, como o poli 
ácido lático, o primeiro passo é fazer uma 
tomografia ou uma ressonância magnética da 
parte do corpo que precisa ser restaurada. Com a 
imagem, desenha-se a prótese em um programa 
de computador. Em seguida, utiliza-se um 
equipamento parecido com uma impressora 3D, 
que produzirá a peça propriamente dita. 
“A partir de uma tomografia, em algumas horas 
consegue-se construir aquela parte, a peça ou o 
modelo funcional que vai ser implantado no 
paciente. Isso é uma grande vantagem em relação 
às próteses atuais. Hoje, importa-se algo que 
muitas vezes não se adéqua, é caro e, em sua 
maioria, não é bioabsorvível, ou seja, não é 
totalmente tolerável”, finaliza. 
 
 
 

Feira INOVATEC 
Nos dias 07-09 de novembro aconteceu em São 
Paulo a terceira edição da INOVATEC, Feira de 
Negócios em Inovação Tecnológica entre 
Empresas, Centros de Pesquisas e Universidades. 
A Profa. Dra. Marisa M. Beppu, Diretora Associada 
da FEQ, ministrou a palestra “Biocompósito de 
seda e matriz polimérica natural”, dentro da 
sessão Química Fina e Produtos Farmacêuticos: 
Demandas e Ofertas Tecnológicas. Outra das 
atividades foi o Workshop FAPESP - Academia 
Brasileira de Ciências sobre Pesquisa Colaborativa 
Universidade-Empresa, no qual o Prof. Dr. Rubens 
Maciel Filho ministrou a palestra 
“Desenvolvimento de rotas para obtenção de 
ácido acrílico e propiônico por processo 
fermentativo a partir de açúcares”.  
 
Bromelina no curauá 
A pesquisa desenvolvida por Juliana Ferrari 
Ferreira, que defendeu recentemente a sua tese 
de doutorado sobre a extração da enzima 
bromelina do curauá, orientada pelo Prof. Elias B. 
Tambourgi, foi matéria do Jornal da UNICAMP n 
515.  
 

 
Dra. Juliana Ferreira 

 
O curauá é uma planta nativa da Amazônia e 
parente do abacaxi. Juliana comprovou que nela 
existem teores significativos de bromelina e 
demonstrou, por meio da técnica de separação 
por sistema bifásico aquoso, que é possível 
chegar a níveis de purificação que permitem o 
seu uso em cremes, loções e géis anti-
inflamatórios. 
O resíduo de curauá, em geral, é descartado por 
se entender que é apenas refugo. Juliana mostrou 
em seu estudo que a planta possui atividade 
enzimática, podendo ser purificada para ser 
comercializada pela indústria farmacêutica. 
“Ficou claro que estamos jogando fora algo de 
valor, sendo que atualmente apenas o abacaxi é 
visto como fonte desta enzima” comenta. 
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A fibra dessa planta é largamente usada na 
indústria automobilística como componente de 
peças de carro, e na indústria têxtil, devido à sua 
resistência, maciez e peso reduzido. Uma 
empresa de São Bernardo do Campo processa a 
fibra por conta do seu excelente comportamento 
mecânico. O processo envolve uma moagem, 
como a da cana-de-açúcar. “Da fibra do curauá, 
sai uma mucilagem de alto valor proteico 
oferecida aos animais. O resíduo líquido contém a 
bromelina”, conforme Juliana. 
Já se sabe na literatura que toda planta da 
família das bromeliáceas (no caso o abacaxi é o 
mais conhecido) tem a enzima estudada. Assim, a 
engenheira química resolveu explorá-la para ver 
se continha quantidades suficientes para buscar 
novas aplicações.  
Juliana extraiu e purificou a enzima em sistema 
bifásico aquoso, conseguindo fatores de 
purificação elevados. Ainda que esse estudo seja 
preliminar, ele sinalizou um potencial para 
diferentes aplicações. O trabalho foi feito com o 
curauá branco e com o roxo – as duas variedades 
da planta. A pesquisadora chegou à pré-
purificação da planta, estágio que não 
contemplaria os anti-inflamatórios orais (os 
comprimidos), os quais exigem um maior grau de 
pureza. “Provavelmente teria que passar ainda 
por uma cromatografia. Fomos apenas até a 
etapa da eletroforese, pelo fato de não requerer 
um nível de pureza tão elevado para aplicações 
industriais.” 
 
Prêmio CAPES de Tese 
A UNICAMP teve oito teses de doutorados 
contempladas pelo Prêmio CAPES de Tese 2010. O 
resultado foi divulgado no dia 01 de dezembro. 
Na edição deste ano, a UNICAMP foi uma das 
universidades com o maior número de teses 
premiadas, ao lado da Universidade de São Paulo 
(USP), que lidera com 12 teses. A Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) vem logo após 
com seis teses premiadas. Foram selecionados os 
45 melhores trabalhos de conclusão de curso de 
doutorado, apresentados no país em 2009, 
pertencentes às 48 áreas do conhecimento 
reconhecidas pela CAPES. 
A FEQ ganhou uma menção honrosa entre as teses 
da área de Engenharias II, que inclui Engenharia 
Química, Engenharia Nuclear, Engenharia de 
Materiais, Engenharia Metalúrgica e Engenharia 
de Minas. A tese premiada intitula-se 
“Modelagem termodinâmica do equilíbrio líquido-
líquido em sistemas envolvendo líquidos iônicos 
com modelos de composição local/contribuição 
de grupo e estruturas moleculares determinadas 

via química quântica”, de autoria de Rilvia 
Saraiva de Santiago Aguiar, sob a orientação do 
Prof. Dr. Martín Aznar, do Departamento de 
Desenvolvimento de Processos e Produtos (DDPP) 
e da Profa. Dra. Geormenny Rocha dos Santos, da 
Faculdade de Engenharia Química da 
Universidade Federal do Pará. Parabéns à Dra. 
Rílvia e aos orientadores! 
 
Prêmios na Iniciação Científica 
Dois trabalhos da FEQ ganharam o prêmio de 
melhor tema livre no XIX Congresso Interno de 
Iniciação Científica da UNICAMP, realizado nos 
dias 26 e 27 de outubro de 2011. Trata-se dos 
trabalhos: 
 “Monitoramento em tempo real de regimes 

de fluidização em processos de 
umedecimento e recobrimento de sólidos 
particulados via análise espectral gaussiana”, 
apresentado pelo aluno Paulo Roberto 
Polastri e orientado pelo Prof. Dr. Osvaldir 
Pereira Taranto, do Departamento de 
Engenharia de Processos (DEPro) 

 "Incorporação de cetoprofeno em membranas 
de quitosana e xantana para aplicação como 
curativos", apresentado pelo aluno Daniel 
Rinco Tonietti e orientado pela Profa. Dra. 
Ângela Maria Moraes, do Departamento de 
Engenharia de Materiais e Bioprocessos 
(DEMBio) 

Parabéns aos professores e alunos envolvidos! 
 
Prêmio Marechal-do-Ar Casimiro 
Montenegro Filho 
A tese de doutorado “Produção de nanoestruturas 
de biopolímeros através de deposição 
Layer‐by‐Layer com propriedades antibacterianas 
e de imobilização de linfócitos”, de autoria de 
Fernando da Cruz Vasconcellos, sob a orientação 
da Profa. Dra. Marisa Masumi Beppu, do 
Departamento de Engenharia de Materiais e 
Bioprocessos (DEMBio), foi uma das contempladas 
com o Prêmio Marechal-do-Ar Casimiro 
Montenegro Filho, promovido pela Secretaria de 
Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República. O prêmio foi instituído com a 
finalidade de estimular a produção de estudos e 
de pesquisas voltadas para assuntos que 
concorram para o desenvolvimento científico e 
tecnológico estratégico, ao fortalecimento da 
defesa nacional e aos setores estratégicos 
aeroespacial, de tecnologias de informação e 
comunicação, de energia nuclear e de 
biotecnologia. Parabéns ao Dr. Fernando e à 
Profa. Marisa! 


