
Editorial 
Prof. Dr. Martín Aznar 
 
Mais um marco foi atingido pelo Programa de Pós-Graduação! No dia 30 de 
novembro de 2012, a aluna Gabriela de Sá Cavalcanti Corrêa, orientada pela 
Profa. Dra. Lucimara Gaziola de la Torre, defendeu a milésima dissertação de 
mestrado do programa, titulada “Desenvolvimento de Lipossoma Catiônico 
contendo Ácido Hialurônico para Veiculação de DNA”. Esta conquista é fruto 
compartilhado do trabalho árduo de todos os setores da comunidade FEQ. 
Parabéns a todos e especialmente à Gabriela e à professora Lucimara! 
Os nossos parabéns também para os professores Marco Aurélio Cremasco e 
Reginaldo Guirardello, que foram aprovados em concurso público para professor 
titular MS-6, à professora Marisa Beppu, agraciada com o Prêmio de 
Reconhecimento Acadêmico “Zeferino Vaz”, e novamente ao professor Marco 
Aurélio Cremasco, que foi contemplado com o Prêmio de Reconhecimento 
Docente pela Dedicação ao Ensino de Graduação.  
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Prêmio Zeferino Vaz 2012 

 

A Profa. Dra. Marisa Masumi Beppu, do Departamento de 
Engenharia de Materiais e Bioprocessos (DEMBio), foi agraciada 
com o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz, 
edição 2012. O prêmio é concedido anualmente aos docentes 
ativos de cada unidade que mostraram desempenho 
excepcional nas atividades de docência e pesquisa. A 
professora Marisa fez graduação, mestrado e doutorado em 
Engenharia Química na Faculdade de Engenharia Química da  

UNICAMP (1993, 1996 e 1999, respectivamente), e realizou estágios de pós-doutorado no 
Massachusetts Institute of Technology - MIT (2006) e na Universidade do Porto (2009). Atualmente 
é Professora Associada Livre-Docente da Faculdade de Engenharia Química da UNICAMP, onde 
também ocupa o cargo de Diretora Associada. Tem-se destacado na pesquisa em Biopolímeros e 
Biomateriais, principalmente em polímeros naturais, adsorção de metais, biomateriais, 
calcificação e biomineralização. É docente desde 2002, coordenando o Laboratório de Engenharia 
e Química de Produtos na FEQ. Foi funcionária de empresas como DuPont, Petrobras e Procter & 
Gamble e realiza também projetos, consultorias e assessoria a empresas na área de 
aproveitamento de recursos naturais, seis sigma e qualidade de processos. Orientou pós-
doutorandos, doutorandos, mestrando e graduandos, além de alunos do ensino médio através do 
programa PICJr. Coordenou diversos projetos com indústria e fomentados por agências de pesquisa 
nacionais e estrangeiras. É bolsista de produtividade em pesquisa nível 1D do CNPq. No ensino, 
atua nas áreas de termodinâmica e operações unitárias. 
 

Parabéns à professora Marisa! 
 



Concursos de Professor Titular 
 

 

 

 
No dia 28 de novembro de 2012, os professores Marco Aurélio Cremasco, do 
Departamento de Engenharia de Processos (DEPRo) e Reginaldo Guirardello, do 
Departamento de Desenvolvimento de Processos e Produtos (DDPP), foram 
aprovados em concurso público para professor titular MS-6. A banca 
examinadora, de altíssimo nível, foi composta pelos professores doutores Artur 
Zagini Francesconi (FEQ/UNICAMP), Maria Helena de Andrade Santana 
(FEQ/UNICAMP), Reinaldo Giudici (POLI/USP), José Renato Coury (DEQ/UFSCar) e 
Evaristo Chalbaud Biscaia Jr. (COPPE/UFRJ). Os candidatos se submeteram às 
provas didática, de títulos, e de arguição, tendo sido aprovados por 
unanimidade. O resultado final foi homologado na 130 reunião da Congregação 
da FEQ, no dia 14 de dezembro de 2012, e ainda deve ser homologado na Câmara 
de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE/UNICAMP).  

 
Parabéns aos colegas! 

 

 
Prêmio de Reconhecimento Docente pela Dedicação ao Ensino de 

Graduação 

 

Professores das 22 unidades de ensino e pesquisa da UNICAMP receberam, no dia 23 de dezembro de 2012, 
o Prêmio de Reconhecimento Docente pela Dedicação ao Ensino de Graduação. 
A distinção foi criada em 2011 pela UNICAMP com o objetivo de incentivar, valorizar e reconhecer os 
professores no ensino de graduação. Cada contemplado recebeu um diploma e o valor em dinheiro 
equivalente a um salário-base do professor MS-3, título integral. A escolha dos premiados foi realizada por 
uma comissão geral, ligada à Pró-Reitoria de Graduação (PRG). 
A cerimônia foi presidida pelo reitor Fernando Costa durante reunião extraordinária do Conselho 
Universitário. Docentes, funcionários, familiares dos premiados e membros da Administração Central 
acompanharam a entrega dos prêmios. “A missão fundamental da universidade é formar e educar pessoas. 
E essa missão só pode ser cumprida com excelência por meio de um ensino de graduação de altíssimo nível 
proporcionado por docentes qualificados e estimulados, que tenham prazer em ensinar”, disse o reitor 
Fernando Costa. 
Pela FEQ, o contemplado foi o professor Marco Aurélio Cremasco, do Departamento de Engenharia de 
Processos (DEPro).  
 

Parabéns ao professor Marco! 
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Artigos Publicados em Revistas Indexadas 
Outubro - Dezembro 2012 

 
Bases de dados: ISI Web of Knowledge, Sci Finder Scholar, Compendex, SciELO, Scopus, Scirus. 

 
 
Outubro 
 
Combined first and second generation ethanol production: analysis of supercritical hydrolysis 
Albarelli, J.Q.; Ensinas, A,V. Silva, M.A. Chemical Engineering Transactions, 29 (2012), 1165-1170. ISSN: 
1974-9791. Qualis B5. doi:10.3303/CET1229195 
Supercritical hydrolysis of lignocellulosic materials for ethanol production represents a new trend in the 
sugarcane sector that needs evaluation. In this work, the commercial software Aspen Plus® was used to 
simulate ethanol and electricity production at a conventional autonomous distillery processing 500 tonnes 
of sugarcane per hour and a steam based cogeneration system. The production of lignocellulosic ethanol 
was simulated using the surplus bagasse produced at the autonomous distillery after thermal integration. 
The second generation ethanol production was studied with two cases: the enzymatic hydrolysis (Case 1) 
and supercritical hydrolysis (Case 2) considering in both cases a prior pre-treatment with liquid hot water. 
For cogeneration system besides bagasse it was considered the use of sugarcane trash as fuel. All data 
necessary for the simulation was obtained from the literature. Case 1 presented the higher ethanol 
production, increasing the overall ethanol in almost 13 %. Case 2 required a large amount of energy, to 
fulfil the thermal requirements of the process and 117 % more bagasse than the available after milling 
would be necessary. Even accomplishing to supply the energy necessary to the process, Case 2 showed 
ethanol production much lower than enzymatic hydrolysis. 
 
Multilayer biopolymer membranes containing copper for antibacterial applications 
De Paiva, R.G.; De Moraes, M.A.; De Godoi, F.C.; Beppu, M.M. Journal of Applied Polymer Science, 126 
(2012), E17-E24. ISSN: 0021-8995. FI = 1.240. Qualis A1. doi:10.1002/app.36666 
Chitosan/alginate multilayer dense membranes, with micrometric thicknesses, were produced by casting 
the solution of each polymer alternately on a Petri dish. Copper ions were also incorporated into these 
membranes, which were then characterized with regard to morphology, chemical and crystallographic 
structures, ions diffusivity, and bacteriostatic properties. Results indicate that the casting approach for 
multilayers production was successful, since the membranes produced were formed by organized and 
alternated polymer layers. The pH dependence of the metal adsorption resulted in a higher concentration 
of the copper in the alginate layers, as shown by SEM-EDS (scanning electron microscopy - energy 
dispersive X-ray spectroscopy) analysis. Fourier transformed infrared spectroscopy confirmed the 
Coulombic interaction between the chitosan amino groups and sodium alginate carboxyl groups. The 
copper ions were distributed homogeneously, without the formation of clusters, and were bound mainly to 
oxygen and nitrogen atoms located on the alginate and chitosan functional groups, respectively, according 
to extended X-ray absorption fine structure (EXAFS) results. The antibacterial properties of this membrane 
indicate that this material may hold promise for numerous applications, such as for water treatment or 
antibacterial functional coatings with controlled release. 
 
Improving bioethanol production – comparison between extractive and low temperature fermentation 
Dias, M.O.S.; Junqueira, T.L.; Jesus, C.D.F.; Rossell, C.E.V.; Maciel Filho, R.; Bonomi, A. Applied Energy, 
98 (2012), 548-555. ISSN: 0306-2619. FI = 3.915. Qualis A2. doi:10.1016/j.apenergy.2012.04.030 
One of the key issues that must be addressed in the biofuel production based on sugarcane industry is the 
energy consumption of the process. Process energy demand has direct impact on the amount of 
lignocellulosic material available for use as feedstock for second generation ethanol production. A 
significant fraction of the energy consumption in bioethanol production occurs in the purification step, 
since conventional fermentation systems employed in the industry require low substrate concentration 
and, consequently, produce wine of low (around 8.5 GL) ethanol content that must be distilled in order to 
meet product specifications. In this study alternatives to the conventional fermentation processes 
employed in the industry (low temperature fermentation and vacuum extractive fermentation) were 
assessed, in the context of a large scale sugarcane autonomous distillery, through computer simulation. 
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Electricity consumption and lignocellulosic material surplus on each case were evaluated. It is shown that 
the alternative fermentation processes allow a significant reduction on vinasse generation and increases 
ethanol production when compared with conventional fermentation, but increases electricity consumption 
(for the extractive fermentation) or steam consumption (for low temperature fermentation); when vinasse 
concentration is considered in the conventional process, steam consumption in the extractive 
fermentation is also significantly smaller. 
 
Investigation of thermal analysis techniques potential to determine solids content in eucalyptus black 
liquor samples 
Leite, B.S.; Andreuccetti, M.T.; Leite, S.A.F.; d´Angelo, J.V.H. Chemical Engineering Transactions, 29 
(2012), 25-30. ISSN: 1974-9791. Qualis B5. doi:10.3303/CET1229005 
In pulp and paper mills, the aqueous solution extracted from the pulping process in the wood digester is 
called black liquor, which consists of organic and inorganic compounds. When leaving the digester sector, 
black liquor has about 15 wt% of solids and to be used as a fuel in the recovery boiler it is necessary to 
raise this solids content to 75 wt%, removing water in a battery of multiple effect evaporators.  
Some black liquor physical properties, such as, salt contents and boiling point rise (BPR), are strongly 
dependent on the kind of wood processed (hardwood or softwood) and on operational conditions during 
the digestion process. Knowledge and comprehension of the relationship between these physical 
properties of black liquor are essential for studies aiming at a greater energetic performance of the black 
liquor evaporation unit.  
The continuous increasing of the production rate of pulp and paper mills around the world also causes an 
increasing of black liquor production, and then the concentration process of this liquor may represent a 
bottlenecking problem when operational problems arise from scaling formation in evaporators.  
The concentration of solids in black liquor above 75 wt% causes scaling formation on the heat transfer 
surfaces of evaporators and concentrators, due to precipitation of sodium salts, reducing the overall 
efficiency of this equipment.  
The aim of this work is to evaluate the potential of some traditional thermal analyses techniques, TG and 
DSC, as alternative methods to estimate solids content in eucalyptus black liquor, since this information is 
essential to understand scaling formation process. These alternative methods may represent a faster and 
safer option when compared with conventional gravimetric methods.  
The results have shown that it is possible to use these alternative techniques to obtain fine and accurate 
results, but it is important to observe that the cost-benefit relationship of the traditional technique is 
much greater. This work represents an important contribution since there are not many works in the 
literature dealing with the use of these techniques for eucalyptus black liquor samples. 
 
Determination of optimal condition to obtain the bromelain from pineapple plants produced by 
micropropagation 
Leite, N.S.; Lima, A.A.B.; Santana, J.C.C.; Lopes, F.L.G.; Lédo, A.S.; Tambourgi, E.B.; Souza, R.R. 
Brazilian Archives of Biology and Technology, 55 (2012), 647-652. ISSN: 1516-8913. FI = 0.551. Qualis B1. 
doi:10.1590/S1516-89132012000500002 
This study aimed to obtain the condition of maximum bromalein activity in different parts of pineapple 
plants produced in vitro, by micropropagation. The stems and leaves of Pérola and Imperial cultivar plants 
were evaluated after three and eight months of in vitro cultivation in Murashige and Skoog medium 
without growth phytoregulator, macerated in potassium phosphate buffer at different pH values (5.7, 6.7 
and 7.7). Total protein and proteolytic activity were determined in the samples after three- and eight-
month cultivation periods. For both the cultivars, the best results were obtained at pH 5.7 in extraction 
media. Pérola cultivar, showed higher bromelain activity in the leaves cultivated in vitro for three months 
(0.0194U/mL) while in the Imperial cultivar, it was higher in the stem after eight months (0.0179 U/mL). 
Imperial cultivar showed higher bromelain activity than the Pérola's. 
 
Preparation, structural characterization and catalytic properties of Co/CeO2 catalysts for the steam 
reforming of ethanol and hydrogen production 
Lovón, A.S.P.; Lovón-Quintana, J.J.; Almerindo, G.I.; Valença, G.P.; Bernardi, M.I.B.; Araújo, V.D.; 
Rodrigues, T.S.; Robles-Dutenhefner, P.A.; Fajardo, H.V. Journal of Power Sources, 216 (2012), 281-289. 
ISSN: 0378-7753. FI = 4.283. Qualis A1. doi:10.1016/j.jpowsour.2012.05.066 
In this paper, Co/CeO2 catalysts, with different cobalt contents were prepared by the polymeric precursor 
method and were evaluated for the steam reforming of ethanol. The catalysts were characterized by N2 
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physisorption (BET method), X-ray diffraction (XRD), UV-visible diffuse reflectance, temperature 
programmed reduction analysis (TPR) and field emission scanning electron microscopy (FEG-SEM). It was 
observed that the catalytic behavior could be influenced by the experimental conditions and the nature of 
the catalyst employed. Physical-chemical characterizations revealed that the cobalt content of the 
catalyst influences the metal-support interaction which results in distinct catalyst performances. The 
catalyst with the highest cobalt content showed the best performance among the catalysts tested, 
exhibiting complete ethanol conversion, hydrogen selectivity close to 66% and good stability at a reaction 
temperature of 600°C. 
 
Biomass production from Trichoderma viride in nonconventional oat medium 
Motta, F.L.; Santana, M.H.A. Biotechnology Progress, 28 (2012), 1245-1250. ISSN: 1520-6033. FI = 2.340. 
Qualis  doi:10.1002/btpr.1578 
Oatmeal, an alternative, renewable, and low-cost substrate, was used for the production of Trichoderma 
viride spores by submerged fermentation. The nonconventional oat medium was only supplemented with 
potato peptone, which is a green source of nitrogen for the microorganism. Because particles are 
suspended in the nonconventional oat medium, the characterization was based on viscosity, average 
particle diameter, size distribution, and porosity of the particles. Because of the complexity of the fungal 
biomass extraction, the dry weight and protein content were used as methods for quantifying the growth 
of T. viride. The inversion between the proportion of mycelia and spores was captured in the microscopic 
image analysis during the fermentation process. After 60 h, spores began to appear, accounting for most 
of the form present at 120 h of fermentation. The decrease in pH and the increase in glucose 
concentration during fermentation indicate that glucan hydrolysis occurs and that glucose is released into 
the medium. The potential for industrial applications of submerged fermentation with oats for biomass 
production of T. viride is noted in the results. This simple and easily controllable process has several 
advantages, including the use of low-cost substrates for the propagation of a microorganism that is widely 
used in scientific and commercial settings. 
 
Nanostructured membranes based on cellulose acetate obtained by electrospinning, part 1: study of 
the best solvents and conditions by design of experiments 
Nista, S.V.G.; Peres, L.; d'Ávila, M.A.; Schmidt, F.L.; Innocentini Mei, L.H. Journal of Applied Polymer 
Science, 126 (2012), E70-E78. ISSN: 0021-8995. FI = 1.240. Qualis A1. doi:10.1002/app.36471 
The electrospinning of cellulose acetate (CA) was investigated to develop biodegradable nanostructured 
membranes for the controlled release of drugs used to treat skin wounds. CA nanofibers were successfully 
prepared via the electrospinning in the four mixed solvents acetic acid water; acetone water; DMAc 
acetone; DMAc acetone water. Design of experiments (DOE) was applied to see what combinations of 
parameters could affect the production of electrospun microfibers and nanofibers to optimize the process. 
The results of this work indicated that both the processing parameters and the solvent mixtures were 
responsible for the fiber diameter and nanostructure membrane appearance. The optimized condition for 
each solvent mixture was obtained and compared with each one of the others. The best conditions 
achieved were dimethylacetamida (DMAc) acetone with 17% of CA, which provided homogeneous and free 
bead fibers with an average diameter of 295 nm. 
 
Changes in hyphal morphology due to chitosan treatment in some fungal species 
Oliveira Jr., E.N.; Melo, I.S.; Franco, T.T. Brazilian Archives of Biology and Technology, 55 (2012), 637-
646. ISSN: 1516-8913. FI = 0.551. Qualis B1. doi:10.1590/S1516-89132012000500001 
In this work, changes in the hyphal morphology due to chitosan treatment in some fungal species were 
studied. Scanning electron microscope (SEM) observations revealed that chitosans with molar fraction of 
acetyl groups (FA 0.16 and 0.18) and degree of polymerization (DP 1,089 and 1,242) had a direct effect on 
the morphology of the chitosan-treated fungi, reflecting its potential for causing a delay in the growth of 
Alternaria alternata (500 µg × mL-1), Botrytis cinerea (1,000 µg × mL-1), Penicillium expansum (1,000 µg × 
mL-1) and Rhizopus stolonifer (500 µg × mL-1). Mycelial aggregation and structural changes such as 
excessive branching, swelling of the cell wall and hyphae size reduction were observed in the 
micrographs. 
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Natural polymer-based magnetic hydrogels: potential vectors for remote-controlled drug release 
Paulino, A.T.; Pereira, A.G.B.; Fajardo, A.R.; Erickson, K.; Kipper, M.J.; Muniz, E.C.; Belfiore, L.A.; 
Tambourgi, E.B. Carbohydrate Polymers, 90 (2012), 1216-1225. ISSN: 0144-8617. FI = 3.628. Qualis A1. 
doi:10.1016/j.carbpol.2012.06.051 
The preparation and characterization of natural polymer-based hydrogels that contain 50-nm diameter 
magnetite (i.e., FeO:Fe2O3) nanoparticles are described herein. Fourier-transform infrared spectroscopy 
(FTIR) analysis confirmed the efficiency of the polysaccharide-modifying process. Thermogravimetric 
analysis (TGA), differential scanning calorimetry (DSC), and compressive moduli demostrate that the 
presence of magnetite improves thermal and mechanical resistance. Transient diffusion of water in 
magnetic hydrogels was analyzed via boundary layer mass transfer across an expaning interface, and the 
degree of swelling of these polysaccharide hydrogels decreases in the presence of magnetite, with no 
variation in the binary diffusion mechanism. The absence of hysteresis loops and coercivity observed via 
magnetometry suggests that magnetic hydrogels are useful for remote-controlled drug release, as 
demonstrated by magnetic-field-induced release of curcumin. Experiments reveal that magnetic hydrogels 
with greater magnetic susceptibility have the potential to release larger concentrations of drugs from the 
hydrogel network. 
 
Adhesion strength characterization of PVDF/HA coating on cp Ti surface modified by laser beam 
irradiation 
Ribeiro, A.A.; Vaz, L.G.; Guastaldi, A.C.; Campos, J.S.C. Applied Surface Science, 258 (2012), 10110-
10114. ISSN: 0169-4332. FI = 2.103. Qualis A1. doi:10.1016/j.apsusc.2012.06.084 
Up to the moment, there is no standardized test for measuring the adhesion strength of polymeric 
coatings on titanium substrate modified by laser beam irradiation. The present work aimed to assess the 
adhesion strength of polyvinylidene fluoride (α-PVDF)/hydroxyapatite (HA) composite coating on 
commercially pure titanium (α-cp Ti) substrate surface modified by laser beam irradiation, using the 
three-point bending test. The preparation of coating was carried out by mixing α-PVDF pellets dissolved in 
dimethylacetamide (DMA) with HA/DMA emulsion. The mixture was poured onto the α-cp Ti sample and 
left to dry in an oven. Commercially pure titanium plates were coated with α-PVDF/HA composite film, in 
proportions of 100/00 (PVDF) and 60/40 (PVDF/HA) in weight. The Ti-PVDF/HA samples were subjected to 
the three-point bending test and analyzed by scanning electron microscopy. According to the results, 
PVDF and PVDF/HA coatings showed a good adhesion strength on α-cp Ti surface, since no detachment was 
observed. 
 
 
Novembro 
 
Experimental and calculated liquid-liquid equilibrium data for water + furfural + solvents 
Almeida, B.F.; Waldrigui, T.M.; Alves, T.C.; De Oliveira, L.H.; Aznar, M. Fluid Phase Equilibria, 334 
(2012), 97-105. ISSN: 0378-3812. FI = 2.139. Qualis A1. doi:10.1016/j.fluid.2012.07.032 
Liquid-liquid equilibrium data for water + furfural + ethyl or propyl acetate are reported at 288.2, 303.2 
and 318.2 and atmospheric pressure (≈ 95 kPa). The systems present type II phase diagrams, since water is 
partially miscible with furfural and esters. In order to obtain more general water + furfural interaction 
parameters, NRTL and UNIQUAC models were utilized to correlate data determined in this work and data 
for 13 systems previously reported. The models correlate well the obtained tie lines and NRTL presents 
better performance than UNIQUAC. 
 
Otimização da fabricação de papel através da gestão on-line das malhas de controle 
Budeiz, S. D.; Frias, A.R.; Meca, A.R.; Schuck, D.; Silva, F.V. Controle e Instrumentação, 174 (2012), 46-
50. ISSN: 0101-0794. Qualis B3. http://www.controleinstrumentacao.com.br/ 
Este artigo descreve um procedimento prático para Gestão de Malhas de Controle utilizando a metodologia 
Seis Sigma através do ciclo DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Implementar e Controlar) e também os 
principais índices de desempenho utilizados pelo mercado. Sabe-se que a base do controle automático de 
processos são as malhas de controle e para garantir que o produto final tenha a qualidade esperada, as 
malhas de controle devem estar em perfeito funcionamento, ou seja, mantendo as variáveis de controle 
em torno dos valores desejados. Neste contexto, as ferramentas de gestão on-line de malhas de controle 
são imprescindíveis para obter a estabilidade do processo. Para otimizar o processo de fabricação de 
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papel da Máquina P2 da Oji Papéis Especiais – Piracicaba SP, foi utilizado um Software de Gestão On-line 
de Malhas de Controle, composto por uma plataforma de manutenção preditiva e otimização de processos 
on-line baseada num sistema supervisório que coleta informações diretamente do SDCD (Sistema Digital de 
Controle Distribuído), através de comunicação OPC (OLE for Process Control), permitindo assim analisar e 
otimizar o processo em questão. O objetivo principal deste trabalho foi garantir estabilidade do processo, 
analisando as malhas como um todo e não simplesmente uma única malha. Isto só foi possível devido ao 
procedimento prático de monitoramento em tempo real das variáveis do processo e principalmente 
através da aplicação da metodologia proposta. Os estudos de casos deste trabalho apresentam excelentes 
resultados, pois a praticidade das ferramentas de análises em conjunto com o conhecimento do processo, 
permitiu uma otimização centrada em redução de variabilidade e estabilidade das variáveis de controle. 
 
Edible films made from blends of manioc starch and gelatin – influence of different types of plasticizer 
and different levels of macromolecules on their properties 
Fakhoury, F.M.; Martelli, S.M.; Bertan, L.C.; Yamashita, F.; InnocentiNI-Mei, L.H.; Collares-Queiroz, F.P. 
LWT - Food Science and Technology, 49 (2012), 149-154. ISSN: 0023-6438. FI = 2.292. Qualis A2. 
doi:10.1016/j.lwt.2012.04.017 
The interest in the development of edible and biodegradable films has increased because it is every day 
more evident that non-degradable materials are doing much damage to the environment. In this research, 
bioplastics were based on blends of manioc starch (native and modified) and gelatin in different 
proportions, added of glycerol or sorbitol used as plasticizer. The objective was to study the effect of two 
different plasticizers, glycerol and sorbitol, and different concentrations of starch and gelatin on the 
barrier (water vapor permeability – WVP), mechanical (tensile strength and elongation at break), 
physicochemical (solubility in water and in acid) and physical properties (opacity and thickness) of the 
obtained bioplastics samples. As a result, all of them showed transparency and resistance to tensile 
strength, as well as increasing in thickness values and in the WVP, as the gelatin content increased in the 
formulations. Finally, all results for tensile strength and elongation at break obtained for those samples 
plasticized with sorbitol were better than those plasticized with glycerol. 
 
Vapor pressure data for fatty acids obtained using an adaptation of the DSC technique 
Falleiro, R.M.M.; Silva, L.Y.A.; Meirelles, A.J.A.; Krähenbühl, M.A. Thermochimica Acta, 547 (2012), 6-12. 
ISSN: 0040-6031. FI = 1.805. Qualis B1. doi:10.1016/j.tca.2012.07.034 
The vapor pressure data for lauric (C12:0), myristic (C14:0), palmitic (C16:0), stearic (C18:0) and oleic 
(C18:1) acids were obtained using Differential Scanning Calorimetry (DSC). The adjustments made in the 
experimental procedure included the use of a small sphere (tungsten carbide) placed over the pinhole of 
the crucible (diameter of 0.8 mm), making it possible to use a faster heating rate than that of the 
standard method and reducing the experimental time. The measurements were made in the pressure 
range from 1333 to 9333 Pa, using small sample quantities of fatty acids (3 to 5 mg) at a heating rate of 25 
K.min−1. The results showed the effectiveness of the technique under study, as evidenced by the low 
temperature deviations in relation to the data reported in the literature. The Antoine constants were 
fitted to the experimental data whose values are shown in Table 5. 
 
Development, production and characterization of nanocrystals of poorly soluble drugs 
Fangueiro, J.F.; Marques, I.R.; Severino, P.; Santana, M.H.A.; Souto, E.B. Química Nova, 35 (2012), 1848-
1853. ISSN: 0100-4042. FI = 0.763. Qualis B2. doi:10.1590/S0100-40422012000900025 
Poorly soluble drugs have low bioavailability, representing a major challenge for the pharmaceutical 
industry. Processing drugs into the nanosized range changes their physical properties, and these are being 
used in pharmaceutics to develop innovative formulations known as Nanocrystals. Use of nanocrystals to 
overcome the problem of low bioavailability, and their production using different techniques such as 
microfluidization or high pressure homogenization, was reviewed in this paper. Examples of drugs, 
cosmetics and nutraceutical ingredients were also discussed. These technologies are well established in 
the pharmaceutical industry and are approved by the Food and Drug Administration. 
 
Aplicação do peróxido de hidrogênio como reforço da deslignificação do bagaço de cana–de-açúcar 
Higa, F.G.R.; Tambourgi, E.B.; Gianetti, A.A.M. Exacta, 10 (2012), 281-288. Qualis B4. 
doi:10.5585/Exacta.v10n2.3557 
Atualmente, há grande interesse da sociedade e das indústrias na utilização de recursos renováveis. Por 
isso, estão sendo cada vez mais estudados métodos que utilizam resíduos agrícolas lignocelulósicos para 
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obtenção de produtos químicos de maior valor agregado. Nesse contexto, vários reagentes, como o 
peróxido de hidrogênio, têm sido empregados nos processos de polpação, alguns inclusive como 
alternativas complementares aos processos convencionais, visando à diminuição dos problemas e impactos 
ambientais. Neste trabalho, objetiva-se estabelecer as melhores condições de aplicação do peróxido de 
hidrogênio no bagaço de cana-de-açúcar deslignificado, visando à remoção da lignina residual para 
conversão do bagaço em derivados celulósicos de maior valor agregado. Estudaram-se diferentes 
concentrações de peróxido (5%, 7% e 9%) e realizaram-se testes quantitativos para medir o teor de lignina 
e o conteúdo de celulose. A concentração de peróxido mais eficiente foi 7% que apresentou uma 
porcentagem de lignina igual a 0,878%; e teor de celulose de 92,121%. 
 
Brazilian sugarcane bagasse: energy and non-energy consumption 
Hofsetz, K.; Silva, M.A. Biomass & Bioenergy, 46 (2012), 564-573. ISSN: 0961-9534. FI = 3.646. Qualis A2. 
doi:10.1016/j.biombioe.2012.06.038 
Sugarcane is an important crop for economic development of Brazil, once it represents an ethanol and 
sugar source, as well as the biomass residue (bagasse) that is used for electric energy production. Due to 
its increasing potential uses, sugarcane bagasse was analyzed for energy & non-energy consumption in this 
work. For that, the amount of bagasse used for this purpose since 1999/2000 to 2012/2013 seasons was 
discussed as well as the energy from sugarcane bagasse commercialized on energy auctions in Brazil. 
Additionally, an estimative of bagasse quantity to be used for electric energy and for second-generation 
ethanol for 2015 and 2030 was shown. The volume of sugarcane bagasse production has increased year by 
year, and it is possible to observe that there is an increase amount of available bagasse being used for 
power generation (energy consumption), in cogeneration arrangements. The Brazilian Energy Plan 
scenarios estimate a mass sugarcane bagasse offering to be used only for second-generation ethanol 
around 7.0 × 106 tonnes year−1 for 2015, and 25.9 × 106 tonnes year−1 for 2030. Apart from the bagasse that 
provides all energy required by sugarcane process, mills can generate an energy surplus and sell it to the 
grid. Power generation from sugarcane bagasse has been made possible through financing by the Brazilian 
Program of Incentives for Alternative Sources of Electrical Power (PROINFA) which is a renewable energy 
and can be commercialized through energy auctions. 
 
O uso de ferramentas computacionais para análise e otimização no processo de FCC 
Lopes, G.C.; Rosa, L.M.; Mori, M.; Nunhez, J.R.; Partignoni, W.P. Petro & Química, 345 (2012), 40-44. 
ISSN: 0101-5397. Qualis B3. http://www.petroquimica.com.br/ 
Unidades de Craqueamento Catalítico Fluido são amplamente utilizadas no refino de óleos pesados, 
possibilitando a produção de gasolina a partir de produtos de baixo valor. As reações de craqueamento 
catalítico ocorrem em reatores do tipo riser, e os fenômenos presentes no seu interior são bastante 
complexos. Neste trabalho, será apresentado um estudo destes fenômenos, utilizando a técnica da 
Fluidodinâmica Computacional (CFD). Resultados obtidos possibilitam um melhor entendimento do 
processo, o que auxilia na operação desses reatores. 
 
Energy requirements during butanol production and in situ recovery by cyclic vacuum 
Mariano, A.P.; Maciel Filho, R.; Ezeji, T.C. Renewable Energy, 47 (2012), 183-187. ISSN: 0960-1481. FI = 
2.554. Qualis A1. doi:10.1016/j.renene.2012.04.041 
Performance of the ABE fermentation and integrated product recovery by cyclic vacuum was investigated 
in a 14-l bioreactor containing initial glucose concentration of 60 gl−1 at 35C. The cyclic operation 
consisted of 2 h-vacuum-cycles separated by 4 h-fermentation intervals at atmospheric pressure. 
Application of periodic vacuum sufficed to eliminate butanol inhibition of Clostridium beijerinckii 8052 
culture, which tolerated alternate vacuum and atmospheric pressures. A 39% reduction in the energy 
requirement for acetone butanol ethanol (ABE) fermentation and in situ recovery by vacuum was achieved 
by changing the mode of vacuum operation from continuous (24 h vacuum time) to cyclic (12 h vacuum 
time). Analysis of the overall energy consumption for ABE fermentation and recovery (vacuum 
fermentation + distillation) demonstrated that cyclic vacuum ABE fermentation is more energy efficient 
than the conventional batch fermentation. 
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Evaluation of TiO2, ZnO, CuO and Ga2O3 on the photocatalytic degradation of phenol using an annular-
flow photocatalytic reactor 
Paschoalino, F.C.S.; Paschoalino, M.P.; Jordão, E.; Jardim, W.F. Open Journal of Physical Chemistry, 2 
(2012), 135-140. ISSN: 2162-1977. doi:10.4236/ojpc.2012.23018 
Even with rigorous environmental regulations, phenol still is a major contaminant. One possible solution is 
the use of heterogeneous photocatalysis due to low chemical addition, feasibility and reliability to be 
implanted on cost-effective industrial process. TiO2 is the most employed photocatalyst because of its 
favorable (photo) chemical properties and ZnO is considered one of the best alternatives for that. Other 
oxides were tested in lesser proportions, like CuO and Ga2O3. When the photocatalyst is dispersed as 
slurry, higher degradation rates are achieved due to high solid to liquid contact area when compared with 
supported form. The aim of this work was to develop a batch recirculating photocatalytic reactor and 
evaluate its efficiency when assisted by the photocatalysts TiO2, P2O5, ZnO, CuO and β-Ga2O3. TiO2 
achieved 95% mineralization after 200 min reaction in an average degradation rate of 0.68 mg·L−1·min−1 
and ZnO was less efficient (0.41 mg·L−1·min−1). Ga2O3 and CuO presented poor performance, mainly due to 
low surface area for the CuO syntesized and the absorption of the UV radiation by the reactor walls, 
decreasing Ga2O3 activity. Degradation intermediates were detected in diverse concentrations and at 
different operational times for each oxide tested, which indicate different degradation mechanisms. 
 
 
Dezembro 
 
Density, refraction index and vapor-liquid equilibria of n-methyl-2-hydroxyethylammonium hexanoate 
plus (methyl acetate or ethyl acetate or propyl acetate) at several temperatures 
Alvarez, V.H.; Mattedi, S.; Aznar, M. Industrial & Engineering Chemistry Research, 51 (2012), 14543-
14554. ISSN: 0888-5885. FI = 2.237. Qualis A1. doi:10.1021/ie302343v 
This paper reports the densities, refraction indices, and vapor liquid equilibria for binary systems ester + 
n-methyl-2-hydroxyethylammonium hexanoate (m-2-HEAH): methyl acetate (1) + m-2-HEAH (2), ethyl 
acetate (1) + m-2-HEAH and propyl acetate (1) + m-2-HEAH (2). The excess molar volumes, deviations in 
the refraction index, apparent molar volume, and thermal expansion coefficient for the binary systems 
were fitted to polynomial equations. The Peng-Robinson equation of state, coupled with the Wong-Sandler 
mixing rule, is used to describe the experimental data. Since the predictive activity coefficient model 
COSMO-SAC is used in the Wong-Sandler mixing rule, the resulting thermodynamic model is a completely 
predictive one. The prediction results for the density and for the vapor-liquid equilibria have a deviation 
lower than 1.6% and 1.1%, respectively. 
 
Activity coefficient at infinite dilution measurements for organic solutes (polar and nonpolar) in fatty 
compounds: saturated fatty acids 
Belting, P.C.; Rarey, J.; Gmehling, J.; Ceriani, R.; Chiavone-Filho, O.; Meirelles, A.J.A. The Journal of 
Chemical Thermodynamics, 55 (2012), 42-49. ISSN: 0021-9614. FI = 2.794. Qualis A1. 
doi:10.1016/j.jct.2012.06.009 
The activity coefficients at infinite dilution, 13 (the subscript 1 and 3 correspond to solute and solvent, 
respectively), for 21 solutes, including alkane, cycloalkane, alkene, aromatic compounds, alcohol, ester, 
ketone and halogenated hydrocarbons, in 4 solvents, that are the saturated fatty acids: capric (decanoic) 
acid, lauric (dodecanoic) acid, myristic (tetradecanoic) acid and palmitic (hexadecanoic) acid, were 
determined by gas-liquid chromatography at temperatures from 314.10 K to 358.33 K. Comparison with 
previously published for selected solutes in palmitic (hexadecanoic) acid were also performed. The values 
of the partial molar excess Gibbs energy, G

13, enthalpy, H
13, and entropy, S13, at infinite dilution 

were calculated from experimental 13 values obtained over the temperature range. Results obtained in 
this work allow a more accurate description of the real behavior of fatty systems. 
 
Production of hyaluronic acid (HA) nanoparticles by a continuous process inside microchannels: 
effects of non-solvents, organic phase flow rate, and HA concentration 
Bicudo, R.C.S.; Santana, M.H.A. Chemical Engineering Science, 84 (2012), 134-141. ISSN: 0009-2509. FI = 
2.431. Qualis A1. doi:10.1016/j.ces.2012.08.010 
Nanostructured materials have drawn increased interest due to their potential applications in various 
scientific and technological areas. Additionally, interest in natural polymers has grown because of their 
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biodegradability and non-toxicity. Although hyaluronic acid (HA) is an attractive natural polymer capable 
of hydration and interaction with cells of the immunological system, there have been few studies on the 
preparation of HA nanoparticles. Nanoparticles have generally been prepared through emulsification or 
nanoprecipitation in discontinuous processes. In this work, we describe an innovative process for 
production of HA nanoparticles by nanoprecipitation at the interface of organic solvent/water phases, 
flowing in laminar flow inside microchannels. The results showed that the production of nanosized HA 
nanoparticles crosslinked with adipic dihydrazide and chloride carbodiimide was feasible in a cross 
junction microchannel. This continuous process provided better controlled conditions, which led to more 
homogeneously sized nanoparticles than the conventional discontinuous processes. The influence of the 
organic solvent (HA non-solvent), its flow rate, and the HA concentration were studied. The produced 
nanoparticles presented sizes ranging from 140 to 460 nm, depending on operational conditions, low 
polydispersity, and negative zeta potential irrespective of the experimental conditions. The smallest 
particles were obtained with ethanol, due to its higher affinity for water, at the lower HA concentrations 
or with the higher flow rates of the organic phase. 
 
Negative chromatography on agarose-TREN as a technique for purification of protein spiked in 
soybean seeds extract 
Bresolin, I.R.A.P.; Bresolin, I.T.L.; Miranda, E.A.; Bueno, S.M.A. Process Biochemistry, 47 (2012), 2255-
2261. ISSN: 1359-5113. FI = 2.627. Qualis A1. doi:10.1016/j.procbio.2012.08.023 
Alkyl amines and polyamines have been used as ligands for protein purification by mixed-mode 
chromatography. The adsorption of proteins onto these ligands seems to be governed by multiple effects 
such as electrostatic, hydrophobic, and affinity interactions. In this work we investigated the adsorption 
of proteins extracted from soybean onto the adsorbent agarose-Tris(2-aminoethyl)amine (TREN). The 
effects of flow rate, buffer system, and extract concentration on the capture of proteins extracted from 
soybean were evaluated. Experiments using Mes at pH 6.5 as adsorption buffer allowed the adsorption of 
almost the totality of native soybean protein with a dynamic adsorption capacity of 13.50 mg mL−1 
adsorbent. Experiments with human IgG (pI in the range of 5.8 to 9.0) and human serum albumin (HSA, pI 
of 4.9) spiked into these extracts lead to the conclusion that electrostatic forces play a major role in the 
interaction between protein and agarose-TREN. Based on this work negative chromatography with 
agarose-TREN should be considered as a method for purification of basic recombinant protein produced in 
transgenic soybean seeds. 
 
Emulsion polymerization of styrene mediated by TEMPO at low temperature 
Chaparro-Montezuma, G.G.; Contant, S.; Lona, L.M.F. Macromolecular Reaction Engineering, 6 (2012), 
516-522. ISSN: 1862-8338. Qualis C. doi:10.1002/mren.201200037 
NMRP is a controlled polymerization technique with the ability to produce polymers with a highly 
controlled microstructure. The properties of the thus obtained polymers make it desirable to scale this 
technique to an industrial level, but there are still some challenges to be faced, e.g., to develop emulsion 
NMRP at low temperatures (lower than about 100C) with inexpensive, commercially available nitroxides 
such as TEMPO. Here, the emulsion NMRP of styrene using TEMPO at temperatures lower than 100C is 
described. An optimal control of molecular weights and polydispersities and a fast polymerization rate are 
obtained. 
 
Numerical studies of the gas-solid hydrodynamics at high temperature in the riser of a bench-scale 
circulating fluidized bed 
Hodapp, M.J.; Ramirez-Behainne, J.J.; Mori, M.; Goldstein Jr., L. International Journal of Chemical 
Engineering, (2012), Article ID 786982. ISSN: 1687-8078. doi:10.1155/2012/786982 
The hydrodynamics of circulating fluidized beds (CFBs) is a complex phenomenon that can drastically vary 
depending on operational setup and geometrical configuration. A research of the literature shows that 
studies for the prediction of key variables in CFB systems operating at high temperature still need to be 
implemented aiming at applications in energy conversion, such as combustion, gasification, or fast 
pyrolysis of solid fuels. In this work the computational fluid dynamics (CFD) technique was used for 
modeling and simulation of the hydrodynamics of a preheating gas-solid flow in a cylindrical bed section. 
For the CFD simulations, the two-fluid approach was used to represent the gas-solid flow with the k-
epsilon turbulence model being applied for the gas phase and the kinetic theory of granular flow (KTGF) 
for the properties of the dispersed phase. The information obtained from a semiempirical model was used 
to implement the initial condition of the simulation. The CFD results were in accordance with 
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experimental data obtained from a bench-scale CFB system and from predictions of the semiempirical 
model. The initial condition applied in this work was shown to be a viable alternative to a more common 
constant solid mass flux boundary condition. 
 
Os compostos fluorados nos processos da conversão do urânio: análise de riscos e proposição de 
pictogramas 
Jeronimo, A.C.; Aquino, A.R.; Oliveira, W.S. Revista Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento, 14 (2012), 
22-32. ISSN: 0104-7698. Qualis B3. 
No processo de produção de hexafluoreto de urânio há riscos que devem ser levados em consideração 
desde o momento da elaboração do projeto químico, na sua fase conceitual, até a etapa do projeto 
detalhado e que estão associados à manipulação de produtos químicos, principalmente o fluoreto de 
hidrogênio e o flúor. Este trabalho tem como objetivo tratar de questões relacionadas com a prevenção 
dos riscos relativos à segurança industrial, bem como à saúde e ao meio ambiente, considerando as 
diferentes etapas de conversão de urânio e a sinalização de segurança da usina e, nesse sentido, fazer a 
proposição de pictogramas adequados que alertem os operadores dos cuidados a serem tomados durante a 
condução desses processos químicos. 
 
Os compostos não fluorados nos processos da conversão do urânio: análise de riscos e proposição de 
pictogramas 
Jeronimo, A.C.; Aquino, A.R.; Oliveira, W.S. Revista Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento, 14 (2012), 
33-40. ISSN: 0104-7698. Qualis B3. 
As plantas químicas que integram a etapa da conversão de urânio, e que são partes integrantes do ciclo do 
combustível nuclear, apresentam pontos de risco que estão associados, entre outros, aos compostos não 
fluorados manipulados nestes processos. Este estudo faz a análise dos riscos associados a estes compostos, 
isto é, aos reagentes e produtos não fluorados manuseados nas diferentes plantas de processamento 
químico que integram a produção de hexafluoreto de urânio, ao mesmo tempo em que enfatiza as 
responsabilidades e atuações que cabem ao engenheiro químico no que toca à minimização dos riscos 
durante as diversas fases do processo. O trabalho tem como base a experiência adquirida durante o 
desenvolvimento e domínio da tecnologia da produção de hexafluoreto de urânio no IPEN/CNEN-SP, 
durante os anos 80, com o apoio da COPESP – Marinha do Brasil. 
 
CFD study of industrial FCC risers: the effect of outlet configurations on hydrodynamics and reactions 
Lopes, G.C.; Rosa, L.M.; Mori, M.; Nunhez, J.R.; Martignoni, W.P. International Journal of Chemical 
Engineering, (2012), Article ID 193639. ISSN: 1687-8078. doi:10.1155/2012/193639 
Fluid catalytic cracking (FCC) riser reactors have complex hydrodynamics, which depend not only on 
operating conditions, feedstock quality, and catalyst particles characteristics, but also on the geometric 
configurations of the reactor. This paper presents a numerical study of the influence of different riser 
outlet designs on the dynamic of the flow and reactor efficiency. A three-dimensional, three-phase flow 
model and a four-lump kinetic scheme were used to predict the performance of the reactor. The 
phenomenon of vaporization of the liquid oil droplets was also analyzed. Results showed that small 
changes in the outlet configuration had a significant effect on the flow patterns and, consequently, on the 
reaction yields. 
 
Sistemas inteligentes de embalagens utilizando filmes de quitosana como indicador colorimétrico de 
temperatura 
Maciel, V.B.V.; Franco, T.T.; Yoshida, C.M.P. Polímeros, 22 (2012), 318-324. ISSN: 0104-1428. FI = 0.522. 
Qualis B1. doi:10.1590/S0104-14282012005000054 
Clorofila, um pigmento natural termossensível, foi incorporado à matriz de filmes de quitosana visando a 
obter sistemas inteligentes de indicação de variação de temperatura. A quitosana é um polímero 
biodegradável que forma filmes flexíveis com eficiente barreira ao oxigênio, podendo ser alternativa ao 
uso de polímeros sintéticos. Clorofila foi adicionada (0,25 g/100 g) à suspensão de quitosana (2,00 g/100 
g) formando filmes inteligentes de quitosana (FIQ). Os efeitos da temperatura (10C a 50C) e 
luminosidade (0 a 1000 lx) foram estudados utilizando um planejamento experimental, avaliando os 
parâmetros de cor (L*, a*, b*) e propriedades mecânicas. As suspensões de quitosana contendo clorofila 
foram aplicadas como revestimento em superfície de papel cartão formando o sistema de material flexível 
filme-papel cartão (S-FP), reduzindo significativamente o tempo de secagem. Os filmes caracterizaram-se 
pela homogeneidade, flexibilidade, coloração esverdeada e fácil manuseio. A variação de cor foi 
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visualmente observada no sistema S-FP, alterando irreversivelmente de verde para amarelo quando 
submetido a temperaturas acima de 50C, independentemente da luminosidade. Desta forma, o sistema 
proposto tem potencial de aplicação como indicador colorimétrico de temperatura na faixa de 50C a 
75C, com a vantagem de simples fabricação, biodegradabilidade e uso de materiais seguros para 
aplicação em contato direto com alimentos e fármacos, além do baixo custo. 
 
Estudo de viabilidade para produção da farinha de banana verde em spray dryer 
Oi, RK.; Moraes Jr., D.; Tambourgi, E.B. Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais, 14 (2012), 317-
322. ISSN: 1517-8595. Qualis B3. http://www.deag.ufcg.edu.br/rbpa/rev144/Art1442.pdf 
A biomassa de banana verde é um componente que pode ser aplicado em uma grande variedade de 
alimentos industrializados por não interferir nos atributos sensoriais de outros ingredientes e apresentar 
propriedades funcionais, sobretudo pela presença do amido resistente. O campo de aplicação pode ser 
ampliado se essa biomassa for transformada em farinha. O presente trabalho apresenta um estudo da 
secagem de biomassa de banana verde em uma unidade não comercial (experimental) de spray dryer com 
atomizador rotativo para a produção de farinha. As variáveis selecionadas no procedimento experimental 
foram: rotação do atomizador; temperatura da alimentação e vazão da alimentação. Estabeleceu-se como 
resposta o tamanho dos grânulos do produto seco (farinha de banana verde). Essas variáveis tiveram dois 
níveis de variação, o que correspondeu à realização de oito ensaios. Dentre as variáveis utilizadas nos 
ensaios, a rotação do atomizador foi a mais significativa para a variação do tamanho dos grânulos. Neste 
estudo ficou comprovada a viabilidade de produção de farinha de banana verde em spray dryer. 
 
Organophilic bentonites based on Argentinean and Brazilian bentonites. Part 2: Potential evaluation 
to obtain nanocomposites 
Paiva, L.B.; Morales, A.R.; Branciforti, M.C.; Bretas, R.E.S. Brazilian Journal of Chemical Engineering, 29 
(2012), 751-762. ISSN: 0104-6632. FI = 0.811. Qualis A2. doi:10.1590/S0104-66322012000400007 
This work describes the preparation of composites of polypropylene and organophilic bentonites based on 
Brazilian and Argentinean bentonites. During the processing of the samples in a twin screw microextruder, 
torque and pressures of the extruder were accompanied and the viscosity values were calculated. No 
significant changes in the torque, pressure and viscosity were found for composites prepared with 
different bentonites. The samples were characterized by XRD and TEM to evaluate the structure and 
dispersion of the organophilic bentonites. Composites with exfoliated, partially exfoliated and 
intercalated structures were obtained and correlations between the intrinsic properties of the sodium 
clays and organophilic bentonites and their influence on the composites were studied. The cation 
exchange capacity of the sodium bentonites and the swelling capacity of the organophilic bentonites were 
the most important properties to obtain exfoliated structures in composites. All bentonites showed the 
potential to obtain polymer nanocomposites, but the ones from Argentina displayed the best results. 
 
Kinetic study on catalytic cracking of Brazilian high-boiling-point petroleum fractions  
Plazas Tovar, L.; Wolf Maciel, M.R.; Araujo, A.S.; Maciel Filho, R.; Batistella, C.B.; Medina, L.C. Journal 
of Thermal Analysis and Calorimetry, 110 (2012), 1267-1281. ISSN: 1388-6150. FI = 1.752. Qualis A1. 
doi:10.1007/s10973-011-2068-6 
This work proposed a technique to estimate the kinetic parameters of cracking reaction. High-boiling-
point petroleum fractions (>623.15 K) were analyzed. The experiments were performed using a thermal 
analysis system with a differential scanning calorimetry module at different linear heating rates (15, 20, 
25, and 30 K min−1) in the temperature range from 303.15 to 823.15 K. The Arrhenius, Kissinger, and 
Flynn–Ozawa–Wall methods were used to determine the kinetic parameters. The compensation effect and 
the dependence on the activation energy of the conversion degree were evaluated. The catalyst used was 
a typical FCC regenerated catalyst containing 48.3 mass% of alumina, and particle size of 67 µm. The 
effect of catalyst loading was studied using 3, 5, and 10 mass%. Analysis of the DSC curves showed a major 
transitional stage between 693.15 and 723.15 K, identified as an endothermic region of high temperature 
oxidation (HTO). Empirical kinetic models were produced and data were obtained from the kinetic 
analysis of the HTO region. Under non-isothermal heating conditions higher activation energies were found 
as the API gravity of the high-boiling-point petroleum fraction decreased. On the other hand, the results 
showed consistent effects for the dependence of the activation energy on the extent of cracking 
conversion under non-isothermal conditions, showing a decrease with the extent of conversion. The 
catalytic loading effect is remarkable, and provides an alternative route for the cracking with lower 
activation energy with increasing catalyst weight. The kinetic parameters formulated will be used in the 
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mathematical modeling of the reactive molecular distillation process for upgrading high-boiling-point 
petroleum fractions. 
 
Otimização do processo de cristalização em cristalizador contínuo para fondant 
Queiroz, M.B.; Kieckbusch, T.G. Brazilian Journal of Food Technology, 15 (2012), 271-279. ISSN: 1981-
6723. Qualis B3. doi:10.1590/S1981-67232012005000024 
Os principais fatores que afetam a textura em um fondant são: formulação, relacionada com a existência 
de outros ingredientes além da sacarose; temperatura de cristalização; geometria do cristalizador, e 
velocidade de cristalização. Neste estudo, procurou-se avaliar a influência de parâmetros de processo 
sobre as características texturais e de atividade de água de um fondant produzido com xarope de glicose 
obtido pela hidrólise da fécula de mandioca, utilizando-se um protótipo de cristalização contínuo com 
capacidade para 1 a 2 kg.h-1. Este equipamento foi projetado e construído baseado em modelo de 
equipamento contínuo para a produção industrial de fondant, sendo configurado com um sistema de rosca 
sem fim, encamisada para circulação de água fria. Selecionaram-se, para seu dimensionamento, 
parâmetros como tamanho da rosca (comprimento, diâmetro e passo) e espaçamento (gap) entre a rosca e 
o tubo externo; para permitir variações na velocidade de rotação da rosca, optou-se pela instalação de um 
inversor de frequência acoplado ao motor. Amostras de fondant foram produzidas a partir de misturas de 
sacarose e xarope de fécula de mandioca 42DE, estudando-se a influência das variáveis temperatura de 
cristalização e velocidade de rotação sobre sua textura, e a atividade de água, utilizando-se delineamento 
estatístico Composto Central Rotacional com base na Metodologia de Superfície de Resposta (MSR). Com o 
uso do protótipo dotado de rosca de 250 mm de comprimento e 27,2 mm de diâmetro, e considerando-se 
as repostas de atividade de água e textura, concluiu-se que, para obter as melhores características no 
fondant, com textura adequada e maior estabilidade microbiológica, deve-se trabalhar com teores de 
xarope de glicose de, no mínimo, 20% (mínima atividade de água), velocidade de rotação entre 105 e 110 
rpm, e temperatura inicial de cristalização ao redor de 60 C. 
 
Elementos para uma abordagem sistemática da gestão de resíduos farmacológicos à luz da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 
Reis, S.C.; Reis, M.C.; Vasconcelos, V.; Jordão, E. Revista Brasileira de Políticas Públicas, 2 (2012), 71-87. 
ISSN: 2179-8338. doi:10.5102/rbpp.v2i2.1716 
A gestão pública de resíduos envolve um conflito latente entre produtores, distribuidores e consumidores 
de bens e serviços. A legislação pertinente, no caso a Lei no 12.305/2010, que institui a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos - PNRS, visa também regular tal conflito, impondo a necessidade de se pensar cadeias 
de produção, distribuição e consumo como sistemas, tendo em conta os princípios da logística reversa e 
da responsabilidade compartilhada. A instituição de tais princípios geralmente implica coordenação, 
procedimentos e custos que, quando não devidamente observados, podem comprometer a eficácia da 
norma. Posto isso, o objetivo do trabalho é refletir sobre a gestão pública de Resíduos de Serviços de 
Saúde - RSS, de origem farmacológica, tendo em conta que tais resíduos não foram mencionados 
diretamente no artigo 33 da Lei nº 12.305/2010, embora possuam todas as características para que 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de fármacos estruturem e implementem o 
sistema de logística reversa. Os autores partem da representação do funcionamento do sistema econômico 
para evidenciar a necessidade de se internalizar custos que antes eram externalizados, caminhando para 
uma discussão acerca da relação entre os setores produtivos e os resíduos gerados, em particular, pelo 
setor terciário prestador de serviços de saúde. Então, são analisadas iniciativas públicas e privadas 
anteriores à Lei nº 12.305/2010, que visavam melhorar o gerenciamento de resíduos sólidos (Tópico 3), e 
discute-se a legislação pertinente e seus principais instrumentos (Tópico 4). No Tópico 5, os RSS são 
caracterizados e, no Tópico 6, propõe-se uma abordagem sistemática para o gerenciamento dos RSS de 
origem farmacológica, utilizando a logística reversa. 
 
Effects of extrusion, lipid concentration and purity on physico-chemical and biological properties of 
cationic liposomes for gene vaccine applications 
Rigoletto, T.P.; Silva C.L.; Santana, M.H.A.; Rosada, R.S.; De la Torre, L.G. Journal of 
Microencapsulation, 29 (2012), 759-769. ISSN: 0265-2048. FI = 1.553. Qualis B1. 
doi:10.3109/02652048.2012.686530 
We developed cationic liposomes containing DNA through a conventional process involving steps of (i) 
preformation of liposomes, (ii) extrusion, (iii) drying and rehydration and (iv) DNA complexation. Owing to 
its high prophylactic potentiality against tuberculosis, which had already been demonstrated in preclinical 
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assays, we introduced modifications into the conventional process towards getting a simpler and more 
economical process for further scale-up. Elimination of the extrusion step, increasing the lipid 
concentration (from 16 to 64 mM) of the preformed liposomes and using good manufacturing practice bulk 
lipids (96–98% purity) instead of analytical grade purity lipids (99.9–100%) were the modifications studied. 
The differences in the physico-chemical properties, such as average diameter, zeta potential, melting 
point and morphology of the liposomes prepared through the modified process, were not as significant for 
the biological properties, such as DNA loading on the cationic liposomes, and effective immune response 
in mice after immunisation as the control liposomes prepared through the conventional process. 
Beneficially, the modified process increased productivity by 22% and reduced the cost of raw material by 
75%. 
 
Estudo de variáveis e de custos ecológicos no pré-tratamento de tecidos de algodão com peróxido de 
hidrogênio 
Rosa, J.M.; Tambourgi, E.B.; Santana, J.C.C.; Carmo, R.A.S. Química Têxtil, 109 (2012), 30-38. ISSN: 
0102-8235. Qualis B2. http://www.abqct.com.br/login.aspx?ReturnUrl=%2frevistas.aspx 
A proposta deste trabalho foi estudar os melhores parâmetros de concentração de peróxido, temperatura 
e estabilizante, analisando os balanços de energia, grau de luminosidade obtida (DL), residual de peróxido 
de hidrogênio (Rox) no banho e também os custos ecológicos envolvidos nos processos de pré-tratamento.  
 
Grain boundary conductivity of heterogeneous ceria gadolinia 
Tanaka, R.; Oliveira, W.S.; Brandão, A.; Abrantes, J.C.C.; Frade, J.R. Electrochimica Acta, 86 (2012), 116-
121. ISSN: 0013-4686. FI = 3.832. Qualis A1. doi:10.1016/j.electacta.2012.08.009 
Additions of excess of Gd were used to demonstrate that designed heterogeneities may yield enhanced 
grain boundary conductivity of ceria-gadolinia ceramic samples sintered at temperatures from 1400C to 
1500C. Additions of excess of Ce play negative effects. Microstructural contributions of the overall 
electrical behaviour were de-convoluted by electrochemical impedance spectroscopy. Though the bulk 
conductivity is nearly independent of sintering temperature and almost insensitive to compositional 
heterogeneities, the specific grain boundary conductivity shows strong dependence on these two factors. 
Estimates of grain boundary thickness indicate that sintered samples retain compositional heterogeneities 
with significant effects on space charge potentials. 
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Teses e Dissertações 
Outubro - Dezembro 2012 

 
Mestrado: 
 
994. Felipe Augusto Ferrari. Estudo da produção de ácido hialurônico por cultivo de Streptococcus 
zooepidemicus em espuma de poliuretano. Orientadores: Profa. Dra. Maria Helena Andrade Santana e 
Prof. Dr. Reinaldo Gaspar Bastos. Data: 16/10/2012. 
 
995. Camilla Abbati de Assis. Análise Técnico-econômica em estágios preliminares de projeto de processos 
– estudo de caso: planta de ácido nítrico. Orientadores: Prof. Dr. Roger Josef Zemp e Dr. Valdir Apolinário 
de Freitas. Data: 19/10/2012. 
 
996. Saulo Fernando dos Santos Vidal. Simulação dinâmica para avaliação de controle de um sistema de 
resfriamento de líquido. Orientadora: Profa. Dra. Ana Maria Frattini Fileti. Data: 22/10/2012. 
 
997. Enio Gomes de Azevedo Rocha. Estudo do equilíbrio líquido-líquido nos sistemas ternários biodiesel 
de óleo de palma + etanol + glicerina e biodiesel de óleo de palma + etanol + água. Orientadores: Prof. Dr. 
Martin Aznar e Prof. Dr. Sérgio Duvoisin Jr. (UEA). Data: 12/11/2012. 
 
998. Arielle Muniz de Barros. Bioadsorção e dessorção dos íons Cd2+, Cu2+, Ni2+, Pb2+ e Zn2+ pela macrófita 
aquática Azolla pinnata. Orientadores: Profa. Dra. Meuris Gurgel Carlos da Silva e Dra. Sirlei Jaiana 
Kleinübing. Data: 21/11/2012. 
 
999. Sérgio Rodrigues. Análise espectral de uma série histórica de danos sobre uma rede subterrânea de 
distribuição de gás natural em regiões metropolitanas no Estado de São Paulo. Orientador: Prof. Dr. Flavio 
Vasconcelos da Silva. Data: 21/11/2012. 
 
1000. Gabriela de Sá Cavalcanti Corrêa. Desenvolvimento de lipossoma catiônico contendo ácido 
hialurônico para veiculação de DNA. Orientador: Profa. Dra. Lucimara Gaziola de La Torre. Data: 
30/11/2012. Milésima dissertação de mestrado do programa 
 
1001. Juliana Miguel Vaz. Preparação e caracterização de biofilmes ativos à base de alginato de diferentes 
estruturas poliméricas reticulados com cálcio. Orientadores: Prof. Dr. Theo Guenter Kieckbusch e Dra. 
Mariana Altenhofen da Silva. Data: 30/11/2012.  
 
1002. Beatriz Merchel Piovesan Pereira. Produção de enzimas por fungo filamentoso para hidrólise de 
material lignocelulósico. Orientadores: Profa. Dra. Aline Carvalho da Costa e Dr. José Geraldo da Cruz 
Pradella (CTBE). Data: 04/12/2012.  
 
1003. Carlos Fernando Vergel Zapata. Modelo simplificado para a transferência de massa no processo de 
ozonização em uma coluna de borbulhamento. Orientador: Prof. Dr. Marco Aurélio Cremasco. Data: 
10/12/2012.  
 
1004. Carlos Eduardo Lima de Oliveira. Caracterização do óleo essencial de Lippia gracilis schum e de seus 
principais constituintes por termogravimetria. Orientador: Prof. Dr. Marco Aurélio Cremasco. Data: 
11/12/2012.  
 
1005. Bruno Selim Avian Valente. Elaboração de um algoritmo de projeto de trocadores de calor para 
utilização em otimização de redes de trocadores de Calor. Orientador: Prof. Dr. Roger Josef Zemp. Data: 
14/12/2012.  
 
1006. Liliana Marcela Franco Acosta. Estudo de fontes de carbono orgânicos no cultivo heterotrófico da 
microalga Chorella vulgaris. Orientadora: Profa. Dra. Telma Teixeira Franco. Data: 18/12/2012.  
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Doutorado: 
 
508. Fernanda Guerreiro Rossi. Análise dos processos de polpação do bagaço de cana de açúcar: estudo 
termocinético da influência da antraquinona no tratamento alcalino. Orientador: Prof. Dr. Elias Basile 
Tambourgi. Data: 05/10/2012.  
 
509. José Fernando Cuadros Bohorquez. Estratégia alternativa de otimização em duas camadas de uma 
unidade de craqueamento catalítico – FCC: Implementação de algoritmos genéticos e metodologia híbrida 
de otimização. Orientadores: Prof. Dr. Rubens Maciel Filho e Dra. Delba Nisi Cosme Melo. Data: 
05/11/2012.  
 
510. Priscila Soares Costa Sacchetin. Produção de micropartículas poliméricas por tecnologia de fluidos 
supercríticos para aplicação como veículo na administração oral de 17  α-metiltestosterona para tilápias 
do Nilo. Orientadores: Profa. Dra. Ângela Maria Moraes e Prof. Dr. Paulo de Tarso Vieira e Rosa 
(IQ/UNICAMP). Data: 13/11/2012.  
 
511. Itiara Gonçalves Veiga. Produção e caracterização de membranas de quitosana associada com outros 
biopolímeos para liberação controlada de anti-inflamatórios. Orientadores: Profa. Dra. Ângela Maria 
Moraes, Prof. Dr. Paulo de Tarso Vieira e Rosa (IQ/UNICAMP) e Prof. Dr. Hermínio José Cipriano de Souza. 
Data: 14/11/2012.  
 
512. Absolon Carvalho da Silva Junior. Aplicação do processo de cromatografia contínua (VARICOL) na 
separação dos enantiômeros do mitotano utilizando a fase estacionária quiral tris-
3,5(dimetilfenilcarbamato) de amilose. Orientadores: Prof. Dr. Cesar Costapinto Santana e Prof. Dr. Marco 
Aurélio Cremasco. Data: 23/11/2012. 
 
513. Gabriela Silveira da Rosa. Secagem de PHB – polímero biodegradável obtido de cana-de-acúcar – em 
leito fluidizado pulsado rotativo com aplicação de micro-ondas. Orientadores: Profa. Dra. Sandra Cristina 
dos Santos Rocha e Dr. Antonio Marsaioli Junior. Data: 23/11/2012. 
 
514. Rafael Mauricio Matricarde Falleiro. Determinação experimental de dados de equilíbrio líquido-vapor 
de misturas binárias de ésteres graxos etílicos e ácidos graxos através de calorimetria exploratória 
diferencial. Orientadores: Profa. Dra. Maria Alvina Krähenbühl e Prof. Dr. Antonio José de Almeida 
Meirelles (FEA/UNICAMP). Data: 30/11/2012. 
 
515. Oscar Javier Celis Ariza. Desenvolvimento do processo de craqueamento térmico de frações pesadas e 
ultra pesadas de petróleo utilizando radiação laser de CO2. Orientador: Prof. Dr. Rubens Maciel Filho. 
Data: 05/12/2012.  
 
516. Brenno Santos Leite. Contribuição ao estudo do mecanismo de formação e precipitação de sais de 
sódio em evaporadores de licor negro de eucalipto visando seu controle e prevenção. Orientador: Prof. Dr. 
José Vicente Hallak d’Angelo. Data: 12/12/2012. 
 
517. Mônica Regina Piovani. Balanço de carbono em fotobiorreator com cultivo de Chlorella vulgaris em 
excesso de CO2. Orientadora: Profa. Dra. Telma Teixeira Franco. Data: 18/12/2012.  
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Patentes em 2012 
 
Concedidas: 
 
23.01.12 – BR 10 2012 001438 6 
Dispositivo para evaporação natural e controlada de líquidos. Edison Bittencourt, Armando Affonso Junior 
e Eduardo Micotti da Gloria. 
 
22.03.12 – BR 10 2012 006421 9 
Processo de produção de bioquerosene em rota integrada e bioquerosenes assim obtidos. Rubens Maciel 
Filho, Nívea de Lima e Silva, César Benedito Batistella e Maria Regina Wolf Maciel. 
 
31.07.12 – BR 10 2012 019046 0 
Processo de obtenção dos enantiômetros de verapamil em leito móvel simulado convencional e não 
convencional. Marco Aurélio Cremasco, Rafael Firmani Perna e Cesar Costapinto Santana. 
 
20.08.12 – BR 10 2012 020812 1 
Nanofibras poliméricas incorporadas com óleos essenciais e uso das mesmas. Edison Bittencourt, Ana Luiza 
Garcia Millás e João Vinicius Wirbitzki da Silveira. 
 
08.10.12 – BR 10 2012 025595 2 
Processo de produção de um nanocompósito de poliamida-6 e uso do mesmo. Rubens Maciel Filho, Ana 
Flávia Pattaro Coelho, Maria Ingrid Rocha Barbosa, André Luiz Jardini Munhoz, Maria Carolina Burgos Costa 
do Nascimento, Leandro Lodi e Alexandre Lopes Parra. 
 
19.12.12 – BR 2012 032322 2 
Processo para obtenção de placas de microcanais para microreatores químicos e placas assim obtidas. 
Rubens Maciel Filho, André Luiz Jardini Munhoz e Aulus Roberto Româo Bineli. 
 
 
Depositadas: 
 
Prot. 018110051088 
Processo de obtenção de biomateriais poliméricos via laser infravermelho. Rubens Maciel Filho, Marcele 
Fonseca Passos, André Luiz Jardini Munhoz, Vanessa Petrilli Bavaresco. 
 
Prot. 018110051092 
Poliuretano à base de açaí e uso para biofabricação de dispositivos médicos. Rubens Maciel Filho; Cecília 
A.C. Zavaglia, André Luiz Jardini Munhoz, Laís Pellizzer Gabriel. 
 
PI 1105312-7 
Composições farmacêuticas compreendendo extrato de Arrabidea chica Verlot em sistemas de liberação 
micro e nanopartículas e lipossomais, processo de fabricação e uso dos mesmos. Mary Ann Foglio, João 
Ernesto de Carvalho, Ana Lucia Tasca Góis Ruiz, Michelle Pedroza Jorge, Leila Servat, Patrícia Maria 
Wiziak Zago, Marcos Nogueira Eberlin, Elaine Cristina Cabral Polcelli, Maria Helena Andrade Santana, 
Viviane Ferre de Sousa, Glyn Mara Figueira, Ilza Maria Oliveira, Rodney Alexandre Ferreira Rodrigues. 
 
Processo de estabilização de manteiga de cacau e chocolate. Ana Paula Badan Ribeiro, Julice Dutra Lopes, 
Priscilla Efraim, Theo Guenter Kieckbusch. 
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Modelos de Utilidade: 
 
MU9101886-2 
Guia customizada de biópsia para aparelhos transdutores de ultra-som. Rubens Maciel Filho, Sérgio Lopes 
Fernandes Ramos, André Luiz Jardini Munhoz, Luis Fernando Bernardes, Daniel Carlos da Silva. 
 
 
Softwares: 
 
SISMOCAR - Sistema de Monitoramento e Controle Avançado para Refrigeração. Ivan Carlos Franco, Thiago 
Vaz da Costa, Flávio Vasconcelos da Silva. 13512-6. 
 
APOGEO. Fillipe de Souza Silva, Katia Tannous. 13310-1. 
 
BEHELPS. Guilherme Esperidião dos Santos, Katia Tannous. 13085-6. 
 
PI50. Roger J. Zemp. 13202-5. 
 
PSI50. Roger J. Zemp. 13203-0. 
 
SINRTC. Roger J. Zemp, Mariana Fraga de Santana. 13518-4. 
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Visita ao Swiss Federal Institute of Technology - ETH 
 

Profa. Dra. Marisa M. Beppu – Diretora Associada, FEQ/UNICAMP 
 
No dia 06 de novembro de 2012, uma delegação da FEQ, composta pelos Profs. Drs. Marisa Beppu e José 
Roberto Nunhez, visitou as instalações do Swiss Federal Institute of Technology (ETH, sua sigla em 
alemão), em Zurique, uma das mais respeitadas instituições de ensino e pesquisa da Suíça. O diretor de 
Global Educational Affairs, Anders Hagström, os recebeu e forneceu alguns dados interessantes sobre a 
instituição: 
 
 Graduação: A ETH tem um corpo docente de aproximadamente 500 professores, para um corpo 

discente de cerca de 7000 alunos, o que caracteriza uma proporção aluno/professor bem maior do que 
na UNICAMP. A escola oferece 44 cursos distribuídos nas áreas de Management and Social Sciences, 
System-oriented Natural Sciences, Natural Sciences and Mathematics, Engineering Sciences, e 
Architecture and Civil Engineering. Ao longo da sua história, a instituição apresenta uma quantidade 
de laureados com o Prêmio Nobel, além de ter tido entre os seus alunos ninguém menos do que Albert 
Einstein. Não existe vestibular para o ingresso, mas três reprovações durante o curso levam o aluno ao 
jubilamento.  

 Pesquisa: A infraestrutura é invejável, como em poucos lugares do mundo. Os laboratórios são bem 
instalados e com uma flexibilidade de instalação que prevê alterações planejadas, seja por mudança 
de área de pesquisa ou evolução natural da carreira do professor, como também imaginando a 
transição de saída de aposentados e de chegada de novos docentes. Alguns laboratórios possuem 
infraestrutura de porte industrial. 

 
O costume local, como não poderia ser diferente, é de muita organização, planejamento e pontualidade. 
Isso se reflete em tudo: plano de pesquisa, carreira, etc. A língua mais falada nas ruas é o alemão, mas 
todos (ou quase que todos) falam bem o inglês. 
 
A instituição foi recentemente inserida no programa “Ciência sem Fronteiras”, de maneira que tanto os 
nossos alunos de pós-graduação quanto de graduação podem participar de atividades lá; inclusive já 
encontramos alguns alunos brasileiros. 
 
Em relação a possíveis parcerias com a FEQ, apesar de não existir um departamento de engenharia 
química na ETH, existem vários grupos de pesquisa (que tipicamente portam entre 6 e 10 docentes) e 
alguns deles tem 100% de afinidade com EQ, nas áreas de adsorção, sistemas coloidais, fluidodinâmica, 
materiais, biotecnologia, entre outros.  
 
A avaliação geral da delegação é que vale a pena estabelecer contatos e procurar parcerias, por se tratar 
de uma instituição de primeiríssima linha. Como principais interlocutores foram detectados, neste 
primeiro momento, os grupos detalhados na tabela abaixo, mas outros grupos poderão também participar 
de parcerias com a UNICAMP. 
 

Professores visitados E-mail Área de Pesquisa 
Guillaume Habert  habert@ibi.baug.ethz.ch Materiais ecologicamente corretos para 

construção civil 
Peter Niemz  niemzp@ethz.ch Madeira 
Massimo Morbidelli e Hua 
Wu 

hua.wu@chem.ethz.ch Biorrefinaria, síntese química e sistemas 
coloidais 

Patrick Jenny jenny@ifd.mavt.ethz.ch Fluidodinâmica 
David Norris  dnorris@ethz.ch Física e materiais nanoestruturados 
André R. Studart andre.studart@mat.ethz.ch Materiais complexos 
Ingo Burgert iburgert@ethz.ch Madeira e materiais celulósicos 
 
Mais detalhes sobre a ETH podem ser encontrados em http://www.ethz.ch/index_EN 
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Notas curtas 
 
Palestras na FEQ 
 

Nos dias 14 a 19 de 
outubro, o Prof. Dr. Martin 
Sommerfeld, do 
Departamento de 
Engenharia Química da 
Martin Luther Universität 

Halle-Wittenberg 
(Alemanha), visitou a FEQ 
para discutir colaboração 
em pesquisa. Durante a 

visita, organizada pelo professor Milton Mori, do 
Departamento de Engenharia de Processos 
(DEPro), o professor Sommerfeld ministrou a 
palestra “Image analysis of bubbly flows and the 
numerical computation of three-phase flows”. 
 

No dia 18 de outubro, o 
Prof. Dr. Enrique Rodríguez 
Castellón, do Departamento 
de Química Inorgânica da 
Universidade de Málaga 
(Espanha), ministrou a 
palestra “Selective 
Oxidation of Hidrogen 
Sulfide to Sulfur with 
Vanadium Supported 

Catalysts: A Study by Raman and EXAFS”. A visita 
do professor Rodríguez Castellón foi organizada 
pela professora Marisa Beppu, Diretora Associada 
da FEQ.  
 
No dia 19 de outubro, o engenheiro Ricardo Foli, 
engenheiro de reservatórios da Shell Brasil e ex-
aluno da FEQ, ministrou a palestra “Introdução à 
Exploração e Produção de Petróleo”. A visita foi 
organizada pela professora Maria Teresa Moreira 
Rodrigues, Coordenadora de Graduação da FEQ. 
 

A Profa. Dra. Raffaella 
Ocone, do Departamento de 
Engenharia Química da 
Heriot Watt University, 
Edinburgh (Escócia), visitou 
a FEQ entre os dias 23 e 25 
de outubro, ministrando a 
palestra “Numerical 
simulation on continuum 
lumping kinetics of complex 

reactive systems”. A visita da professora 
Raffaella foi organizada pelo professor Milton 

Mori, do Departamento de Engenharia de 
Processos (DEPro). 
 

O Prof. Dr. Robert Mudde, 
do Departamento de 
Engenharia Química da 
Delft University of 
Technology (Holanda), 
visitou a FEQ nos dias 23 a 
25 de outubro, ministrando 
a palestra “Fast X-ray 
tomography , experimental 
and computational fluid 
dynamics”. A visita do 

professor Mudde foi organizada pelo professor 
Milton Mori, do Departamento de Engenharia de 
Processos (DEPro). 
 
No dia 30 de outubro, o engenheiro Ricardo 
Cabete, consultor de segurança de processos da 
Shell Brasil, ministrou o minicurso “Segurança de 
Processos na Indústria de Óleo e Gás Offshore”, 
com o objetivo de proporcionar aos estudantes 
de graduação e/ou pós-graduação em Engenharia 
Química uma visão das metodologias de 
avaliação de riscos de processos para as unidades 
de exploração e produção de óleo e gás offshore. 
O curso, com duração de oito horas, foi 
organizado pela professora Maria Teresa Moreira 
Rodrigues, Coordenadora de Graduação da FEQ.  
 
Prêmio de Reconhecimento IDS 
A professora Maria Aparecida Silva, do 
Departamento de Engenharia de Processos 
(DEPro) recebeu, durante o International Drying 
Symposium - IDS 2012, realiado em Xiamen 
(China), o IDS Chairman's Award for Lifetime 
Achievement, uma premiação em 
reconhecimento à contribuição extraordinária 
para a tecnologia de secagem ao longo de toda 
sua carreira. É a primeira vez que uma mulher 
recebe um prêmio no IDS, e também a primeira 
vez que um pesquisador brasileiro é premiado. 
Parabéns à professora Cida pelo reconhecimento.  
 
Prêmio Inventores UNICAMP 
A Faculdade de Engenharia Química ganhou o 
Prêmio Inventores UNICAMP 2012 na categoria 
Destaque na Proteção à Propriedade Individual, 
por ser a unidade com maior número de 
depósitos de pedidos de patentes em 2011. A 
entrega do prêmio aconteceu no dia 30 de 
outubro, na sala do Conselho Universitário. A 
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FEQ já ganhou este prêmio nas edições 2009 e 
2010. O Prêmio Inventores UNICAMP começou em 
2004 com o intuito de homenagear os 
pesquisadores e unidades envolvidos em 
atividades de proteção e transferência de 
tecnologia e, com isso, promover o estímulo à 
inovação junto à comunidade acadêmica. A 
partir de 2009, o evento passou a ser realizado 
anualmente. O prêmio abrange três categorias: 
“Tecnologia Licenciada”, “Tecnologia Absorvida 
pelo Mercado” e “Destaque na Proteção à 
Propriedade Intelectual”. Mais detalhes podem 
ser encontrados no site da Agência Inova: 
http://www.inova.unicamp.br/premioinventores 
 
Prazo de validade 
A tese de doutorado da engenheira de alimentos 
Luciana Rodrigues Oriqui, orientada pelo 
professor Milton Mori, do Departamento de 
Engenharia de Processos (DEPro) e pelo Dr. Pedro 
Wongtschowski, do Grupo Ultra, foi matéria do 
Jornal da UNICAMP no. 546. 
Ao estampar o prazo de validade em embalagens 
de alimentos, medicamentos e cosméticos, o 
fabricante garante que, até a data especificada, 
o produto mantém as características e 
propriedades que se esperam dele, desde que 
respeitadas as condições adequadas de 
armazenamento. Da mesma forma, todos os 
produtos químicos utilizados como insumos por 
quaisquer tipos de indústrias vêm acompanhados 
das especificações de suas características físicas 
e químicas, garantidas pelo fabricante por prazo 
determinado, desde que convenientemente 
armazenados. 
 

 
Dra. Luciana Oriqui e Prof. Dr. Milton Mori 

 
Se em relação aos medicamentos e cosméticos 
existe um guia da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), que define os parâmetros a 
serem utilizados para a determinação dos prazos 
de validade desses tipos de produtos, o mesmo 
não ocorre em relação aos produtos químicos. 
Diante disso, e para não correrem riscos, os 
fabricantes atribuem prazos que garantam as 
características físicas e químicas dos produtos 
baseando-se nos parâmetros de estudos de 
estabilidade da indústria farmacêutica, que são 
mundialmente consagrados. 
Em consequência, a indústria que utiliza insumos 
químicos se desfaz deles esgotados os prazos de 
validade, mesmo ciente de que, em boa parte 
dos casos, o produto comportaria uma validade 
adicional. Esse descarte desnecessário tem 
implicações ambientais muito sérias e causa 
prejuízos que se refletem no preço do produto 
que chega ao consumidor. 
Esses problemas poderiam ser contornados ou 
minimizados com o estabelecimento de um guia 
específico para determinar a validade real de 
produtos químicos, que servisse de orientação às 
empresas produtoras. Nele, estariam 
especificados os parâmetros a serem utilizados 
na determinação correta de prazos de validade, 
possibilitando ainda uma uniformização de 
critérios. Os parâmetros adotados deveriam 
possibilitar a realização de análises periódicas 
que possam garantir a definição de um prazo de 
validade adicional ao do vencimento, chamado 
comumente de prazo de reteste, que permitiria 
estender a utilização do produto quando 
possível. 
A elaboração desse guia foi o tema do 
doutorado. Os orientadores consideram que a 
experiência de Luciana, que atuou no mercado 
industrial por cerca de 15 anos, foi fundamental 
para o desenvolvimento do estudo. 
Em relação à motivação do trabalho, a 
pesquisadora diz que o tema tomou maior vulto 
quando pesquisas de campo revelaram demanda 
acentuada por estudos de estabilidade 
específicos para o segmento de produtos 
químicos. Esta constatação era corroborada por 
outra: a indústria química vem passando no 
mundo todo por um período bastante particular 
de readequação em função da implementação do 
regulamento europeu Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction of Chemicals 
(REACH), que propõe uma abordagem integrada 
a respeito do controle de fabricação, importação 
e uso de substâncias químicas na Europa. 
No Brasil, além da necessidade de se adequar à 
extensa quantidade de informações solicitadas 
pelo REACH, a indústria química se ressente da 
falta de um guia de estabilidade específico em 
que se possa orientar. As exigências da 
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globalização atendem assim inclusive uma 
demanda nacional. 
Com o objetivo de elaborar esse guia específico 
que permita a definição de prazo de validade, a 
pesquisadora visitou empresas brasileiras dos 
segmentos químico, alimentício, cosmético e 
farmacêutico, com vistas à compreensão de 
como são realizados por elas os estudos de 
estabilidade de seus produtos, porque a partir 
deles é que são definidos os prazos de validade.  
Ela chegou então à conclusão de que a indústria 
farmacêutica deveria servir de base para a 
elaboração do guia pretendido, por possuir, em 
geral, métodos mais bem definidos relacionados 
à estabilidade e que mostram como a qualidade 
de um produto se altera com o tempo sob 
influência de fatores como temperatura, 
umidade e luz. 
As visitas de campo levaram a pesquisadora a 
detectar que atualmente ocorre a tendência de a 
indústria química adotar nesses estudos os Guias 
de Boas Práticas do International Conference on 
Harmonisation of Technical Requirements for 
Registration ofe Pharmaceuticals for Human Use, 
o ICH, apesar deles se destinarem 
especificamente aos produtos farmacêuticos. 
Segundo ela, aparentemente há uma correlação 
deste com o Sistema REACH, que procura reunir 
informações sobre segurança. Entre as 
exigências, o REACH obriga a apresentação de 
classificação e de rotulagem, orientação de uso 
seguro e relatório de segurança química, sendo 
várias das informações solicitadas oriundas da 
realização de estudos de estabilidade. 
Diante desse quadro e a partir da utilização 
como referência dos guias ICH, específicos para 
indústrias farmacêuticas, Luciana propõe a 
elaboração de um Guia de Estabilidade para 
Produtos Químicos em que são apresentados 
metodologias e parâmetros para a definição de 
prazo de validade e de definição de prazo de 
validade adicional, ou prazo de reteste, desde 
que o produto ainda atenda a pré-requisitos 
mínimos estipulados. 
Para ela, “a possibilidade do estabelecimento de 
um prazo de validade adicional representa uma 
redução do impacto ambiental causado pelo 
descarte de produtos químicos com prazo de 
validade teoricamente vencidos, mas que ainda 
atendam as especificações mínimas de qualidade 
e aplicabilidade”. 
 
Convênio com a Universidade TU Delft 
Um importante convênio de cooperação entre a 
UNICAMP e a Universidade TU Delft (Holanda) 
acaba de ser firmado. A solenidade, que 

aconteceu recentemente no prédio da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), 
reuniu autoridades ilustres, entre elas o príncipe 
da Holanda, Willem-Alexander, que inaugurou a 
representação da TU Delft e da BE-Basic no 
Brasil. A BE-Basic é um consórcio público-privado 
composto pelas principais universidades, 
institutos de pesquisa e empresas holandesas. 
A ideia é consolidar as relações já existentes 
entre as duas instituições. Foi acordada, nos 
termos do contrato, uma parceria em ensino, 
pesquisa e extensão com duração de quatro 
anos, envolvendo os cursos de pós-graduação e 
projetos de pesquisa conjuntos. 
De acordo com o professor Gustavo Paim 
Valença, do Departamento de Engenharia de 
Processos (DEPRo), responsável pelo convênio 
por parte da UNICAMP, a expectativa é manter e 
aprofundar o nível de colaboração, já que as 
duas instituições tem uma história de 12 anos de 
colaboração. A TU Delft foi fundada em 1842 
com uma forte tradição na área técnica. Possui 
oito faculdades e diversos institutos. 
 
 
 


