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O destaque desta edição é a premiação da equipe Hesteq no Desafio UNICAMP 
2013, promovido pela Agência Inova (leia o quadro abaixo). A equipe, composta 
quase na sua totalidade por alunos de engenharia química, contou ainda com a 
participação da professora Ana Maria Frattini Fileti, do Departamento de 
Engenharia de Sistemas Químicos (DESQ), como mentora acadêmica. Outro 
destaque é o crescente interesse que as pesquisas desenvolvidas na FEQ 
despertam na comunidade acadêmica, sendo objeto de matérias no Jornal da  
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Desafio UNICAMP de Inovação Tecnológica 

 

A equipe Hesteq foi a grande 
vencedora do Desafio UNICAMP 2013, 
competição de modelo de negócios 
realizada pela Agência de Inovação 
Inova UNICAMP, que tem por objetivo 
estimular a criação de empresas de 
base tecnológica a partir de 
tecnologias protegidas da UNICAMP. A 
cerimônia de premiação aconteceu no 
dia 26 de julho. 
Formada por Iago de Almeida Neves, 
aluno da Faculdade de Engenharia 
Elétrica e de Computação, e por 
Antenor Teixeira Neto, Arthur Maia 
Mendes, Pedro Luiz Galante Iannini e 
Reginaldo José Gomes Neto, alunos da  

Faculdade de Engenharia Química, a Hesteq teve como mentor empresarial o empreendedor 
Alexandre Neves, fundador da Kaizen e presidente do grupo UNICAMP Ventures. A equipe trabalhou 
com a tecnologia “Sistema e método de detecção de vazamento de gás em tubulações”, 
desenvolvida pela professora Ana Maria Frattini Fileti, do Departamento de Engenharia de Sistemas 
Químicos (DESQ), que atuou como mentora acadêmica. O porta-voz da equipe, Arthur Maia Mendes, 
comentou sobre as expectativas e planos futuros da equipe: “Trabalhamos muito para produzir nosso 
modelo de negócio. Com a ajuda dos nossos mentores atingimos o melhor resultado. Ser campeão do 
Desafio UNICAMP foi a primeira de muitas etapas que pretendemos enfrentar para concretizar nosso 
projeto. E agora estamos muito confiantes.”  
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Artigos Publicados em Revistas Indexadas 

Julho - Setembro 2013 
 
Bases de dados: ISI Web of Knowledge, Sci Finder Scholar, Compendex, SciELO, Scopus, Scirus. 
 
 

Julho 
 
Density, refraction index and vapor-liquid equilibria of n-methyl-2-hydroxyethylammonium butyrate 
plus (methyl acetate or ethyl acetate or propyl acetate) at several temperatures 
Álvarez, V.H.; Mattedi, S.; Aznar, M. Journal of Chemical Thermodynamics, 62 (2013), 130-141. ISSN: 
0021-9614. FI = 2.422. Qualis A1. doi:10.1016/j.jct.2013.02.022 
This paper reports the densities, refraction indices, and vapor liquid equilibria for binary systems ester + 
N-methyl-2-hydroxyethylammonium butyrate (m-2-HEAB): methyl acetate (1) + m-2-HEAB (2), ethyl 
acetate (1) + m-2-HEAB and propyl acetate (1) + m-2-HEAB (2). The excess molar volumes, deviations in 
the refraction index, apparent molar volumes, and thermal expansion coefficients 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 1.0% and 1.1%, respectively. 
 
Efeito da montmorilonita organifílica na compatibilização e nas propriedades morfológicas, mecânicas 
e térmicas de blendas de PA6/PEBD 
Coelho, P.H.S.; Morales, A.R. Polímeros, 23 (2013), 410-416. ISSN: 1678-5169. Qualis B1. 
doi:10.4322/polimeros.2013.040 
Blendas imiscíveis de poliamida 6 e polietileno de baixa densidade foram preparadas com e sem a 
presença de polietileno enxertado com anidrido maleico como compatibilizante. Montmorilonita 
organofílica foi incorporada nas blendas por intercalação do fundido. Análises morfológicas e estruturais 
apresentaram boa dispersão da argila, com a obtenção de estruturas intercaladas e esfoliadas. A 
separação de fases foi observada nas amostras, e tanto o compatibilizante como a argila causaram 
redução no tamanho dos domínios. Esta estrutura proporcionou uma melhora significativa nas 
propriedades mecânicas das blendas, revelando o efeito de reforço causado pela argila. O módulo elástico 
e a tensão máxima aumentaram em até 300% e 100%, respectivamente. O efeito da compatibilização da 
argila foi positivo. Pelas análises de DSC pode-se observar o surgimento de um pico na região de fusão da 
PA6 atribuído à formação de uma nova fase cristalina devido à presença de argila. 
 
Pérdida de ozono en líneas de flujo poliméricas: PVC y silicona 
Cremasco, M.A.; Tomaz, E.; Mochi, V.T.; Vergel, C.F. Información Tecnológica, 24 (2013), 95-102. ISSN 
0718-0764. Qualis B3. doi:10.4067/S0718-07642013000300011 
El objetivo del presente estudio fue evaluar la interacción entre el ozono y el material de la tubería usada 
para su transporte, usualmente polimérica, a fin de determinar las pérdidas de ozono durante el proceso. 
Para este propósito, una mezcla gaseosa de ozono-oxígeno se hizo fluir a través de dos tipos de tubería, 
PVC y silicona, desde el generador de ozono hasta el punto de recolección. La concentración de ozono en 
la mezcla gaseosa y el flujo volumétrico de la corriente gaseosa fueron variadas para cada experimento. El 
flujo másico de ozono fue medido en el punto de recolección, aplicando el método yodométrico por 
titulación indirecta. La pérdida de ozono fue observada en ambas tuberías. Estas pérdidas están asociadas 
a la reacción química entre el ozono y el material de la tubería, como también a la auto descomposición 
del ozono. 
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The solid-state cultivation of Streptococcus zooepidemicus in polyurethane foam as a strategy for the 
production of hyaluronic acid 
Ferrari, F.A.; Motta, F.L.; Bastos, R.G.; Santana, M.H.A. Applied Biochemistry and Biotechnology, 170 
(2013), 1491-1502. ISSN: 0273-2289. FI= 1.943. Qualis A1. doi:10.1007/s12010-013-0293-0 
Hyaluronic acid (HA) is a biopolymer with important applications in the pharmaceutical, medical, and 
cosmetic fields. This work explores the potentialities of a cylindrical polyurethane foam dowel with 
central aeration as a novel packed bed bioreactor for the production of HA. The goals were to provide a 
large surface area for oxygen transfer through the patches of liquid film that form in the pores of the 
foam in which cell proliferation and HA production occur and to easily recover the HA produced. The 
resulting yields of HA/cell were higher than 1, and the produced HA was completely recovered by pressing 
the foam. The external conditions that inhibit catabolism, the deviation of energetic metabolism toward 
the production of HA, were modulated by aeration and the initial glucose concentration. The production 
of HA was reproducible in 12 successive fermentation cycles. These findings contribute to the 
development of efficient strategies for the controlled production and recovery of HA. 
 
A bootstrapped neural network model applied to prediction of the biodegradation rate of reactive 
Black 5 dye 
Prado, K.R.M.; Rosa, J.M.; Santana, J.C.C.; Tambourgi, E.B.; Alves, W.A.L.; Pereira, F.H. Acta 
Scientiarum: Technology, 35 (2013), 565-572. ISSN: 1806-2563. FI = 0.319. Qualis B2. 
doi:10.4025/actascitechnol.v35i3.16210 
Current essay forwards a biodegradation model of a dye, used in the textile industry, based on a neural 
network propped by bootstrap remodeling. Bootstrapped neural network is set to generate estimates that 
are close to results obtained in an intrinsic experience in which a chemical process is applied. 
Pseudomonas oleovorans was used in the biodegradation of reactive Black 5. Results show a brief 
comparison between the information estimated by the proposed approach and the experimental data, 
with a coefficient of correlation between real and predicted values for a more than 0.99 biodegradation 
rate. Dye concentration and the solution’s pH failed to interfere in biodegradation index rates. A value 
above 90% of dye biodegradation was achieved between 1.000 and 1.841 mL 10 mL-1 of microorganism 
concentration and between 1.000 and 2.000 g 100 mL-1 of glucose concentration within the experimental 
conditions under analysis. 
 
Ecological costs applied in the bleaching of cotton: a study for an optimized process 
Rosa, J.M.; Tambourgi, E.B.; Santana, J.C.C.; Carmo, R.S.A.; Araújo, M.C. Journal of Chemistry and 
Chemical Engineering, 7 (2013), 633-636. ISSN: 1934-7375. http://www.davidpublishing.com/show.html? 
13273 
The aim of this paper was to study three variables in hydrogen peroxide bleaching of cotton fabrics: the 
amount of hydrogen peroxide (H2O2), peroxide stabilizer (Na2SiO3) and the process temperature. The 
factorial planning of two levels and three factors was done in order to obtain an optimized recipe for 
subsequent comparison with commons recipes used in industry. Were evaluated the brightness (DL), 
energy consumption (dQ), H2O2 residual (ROx), processing time and ecological costs. 
 
Electrospun membranes of poly(lactic acid) (PLA) used as scaffold in drug delivery of extract of sedum 
dendroideum 
Santos, L.G.; Oliveira, D.C.; Santos, M.S L.; Neves, L.M.G.; Gaspi, F.O.G.; Mendonca, F.A.S.; Esquisatto, 
M.A.M.; Santos, G.M.T.; d'Ávila, M.A.; Innocentini-Mei, L.H. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 
13 (2013), 4694-4702. ISSN: 1533-4880. FI = 1.149. Qualis A1. doi:10.1166/jnn.2013.7194 
Biomaterials nanofibrous electrospun with biodegradable polymers have the advantage of the similarity to 
natural extracellular matrices, showing promising as scaffolds for application in tissue engineering. Sedum 
dendroideum is a phytotherapic drug that stands out for its healing properties and anti-inflammatory. This 
study presents the efficacy of PLA electrospun membranes used as support S. dendroideum extract 
releasing on excisional skin lesions of Wistar rats. The PLA porous membranes, which are nonwoven fibrous 
mats, were obtained by electrospinning using a conventional apparatus with a flat collector. The animals 
were randomly divided into nine groups: control (C), animals treated with electrospun membranes of PLA 
(M), animals treated with extract of S. dendroideum dissolved in saline (F), animals treated with 
membranes of PLA with 10% S. dendroideum (MF10), animals treated with membranes of PLA with 25% S. 
dendroideum (MF25). Tissue samples were taken after 2, 6 and 10 days after surgery and were subjected 
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to structural analysis and morphology. The experimental observations showed the application of the 
phytotherapic incorporated in the membrane promoted a significant response regarding the number of 
inflammatory cells, percentage of mature collagen fibers and epithelium birrefringent in thickness 
excisional skin lesions in Wistar rats. It was also demonstrated that the application of the PLA membranes 
without the extract promoted similar responses tissues. 
 

Agosto 
 
Biosurfactant production by Pseudomonas aeruginosa and Yarrowia lipolytica and its use for 
detergent formulations 
Barbosa, S.A.; Coelho, D.F.; Silveira, E.; Tambourgi, E.B.; Souza, R.R. Journal of Chemistry and Chemical 
Engineering, 7 (2013), 767-773. ISSN: 1934-7375. http://www.davidpublishing.com/show.html?13396 
This work reports detergents production using biological surfactants, microbiologically synthesized, and 
compares its foaming power and emulsification capacity to those presented by a petroleum based 
surfactant. Both used microorganisms were capable to produce surfactants, been able to emulsify 
oil/water mixtures and cause decrease of surface tension of water. The biosurfactant produced from 
Yarrowia lipolytica has a critical micelle concentration lower than that obtained from Pseudomonas 
aeruginosa (10 and 30 mg·L-1, respectively), but the later showed better results in foaming power and 
emulsification experiments, similar to the synthetic detergent. 
 
Cogeneration in integrated first and second generation ethanol from sugarcane 
Dias, M.O.S.; Junqueira, T.L.; Cavalett, O.; Cunha, M.P.; Jesus, C.D.F.; Mantelatto, P.E.; Rosell, C.E.V.; 
Maciel Filho, R.; Bonomi, A. Chemical Engineering Research and Design, 91 (2013), 1411-1417. ISSN: 0263-
8762. FI = 1.968. Qualis A1. doi:10.1016/j.cherd.2013.05.009 
Sugarcane bagasse and trash are used as fuels in cogeneration systems for bioethanol production, 
supplying steam and electricity, but may also be used as feedstock for second generation ethanol. The 
amount of surplus lignocellulosic material used as feedstock depends on the energy consumption of the 
production process; residues of the pretreatment and hydrolysis operations (residual cellulose, lignin and 
eventually biogas from pentoses biodigestion) may be used as fuels and increase the amount of 
lignocellulosic material available as feedstock in hydrolysis. The configuration of the cogeneration system 
(boiler pressure, lignocellulosic material consumption and steam production, turbines efficiencies, among 
others) has a significant impact on consumption of fuel and electricity output; in the integrated first and 
second generation, it also affects overall ethanol production. Simulations of the integrated first and 
second generation ethanol production processes were carried out using Aspen Plus, comparing different 
configurations of the cogeneration systems and pentoses use (biodigestion and fermentation). Economic 
analysis shows that electricity sale can benefit second generation ethanol, even in relatively small 
amounts. Environmental analysis shows that the integrated first and second generation process has higher 
environmental impacts in most of the categories evaluated than first generation. 
 
A fuzzy - split range control system applied to a fermentation process 
Fonseca, R.R.; Schmitz, J.E.; Fileti, A.M.F.; Silva, F.V. Bioresource Technology, 142 (2013), 475-482. ISSN: 
0960-8524. FI = 4.980. Qualis A1. doi:10.1016/j.biortech.2013.05.083 
In this study it was proposed the application of a fuzzy-PI controller in tandem with a split range control 
strategy to regulate the temperature inside a fermentation vat. Simulations were carried out using 
different configurations of fuzzy controllers and split range combinations for regulatory control. The 
performance of these control systems were compared using conventional integral of error criteria, the 
demand of utilities and the control effort. The proposed control system proved able to adequately 
regulate the temperature in all the tests. Besides, considering a similar ITAE index and using the 
energetically most efficient split range configuration, fuzzy-PI controller provided a reduction of 
approximately 84.5% in the control effort and of 6.75% in total demand of utilities by comparison to a 
conventional PI controller. 
 
 
 
 
 
 



 

Boletim da FEQ Página 5
 
Three-dimensional two-phase flow model with phase change inside a tube of petrochemical pre-
heaters 
Fontoura, D.V.R.; Matos, E.M.; Nunhez, J.R. Fuel, 110 (2013), 196-203. ISSN: 0016-2361. FI = 3.248. Qualis 
A1. doi:10.1016/j.fuel.2012.09.065 
The transport of fluids in industrial units takes place usually inside cylindrical ducts. Multiphase systems 
flowing inside pipes are very common and many times there are also mass, energy and momentum 
transfer. Two-phase flow is found in many petrochemical processes, as is the case of preheating furnaces 
where normally the liquid vaporizes as it flows inside the heater. In the great majority of these heaters, 
there is a phase change from liquid to gas. The objective of this work is to simulate the two-phase gas–
liquid flow of crude oil inside pipes of petrochemical fired heaters with the use of a Computational Fluid 
Dynamics (CFDs) model to be later used in the prediction of coke formation through a thermal cracking 
model and a ternary solubility diagram for the petrol feed, according to Souza et al. [28]. The CFD free 
software OpenFOAM was used. There is a growing interest in the use of the OpenFoam project and many 
successful models have been implemented using this softwares. New routines were implemented to 
estimate temperature and concentration inside the tube, taking into consideration the interaction 
between the phases. To estimate the momentum it was used a phase intensive formulation for dispersed 
two-phase flow already implemented in OpenFOAM. The temperature profiles were predicted and it was 
necessary to implement the dispersed energy equation for two-phase flow in OpenFOAM. The k-epsilon 
model was used to describe the turbulence and a vaporization model was implemented to estimate the 
phase change. A kinetic reaction net for crude oil with seven lumps was used in order to predict the 
thermal cracking of the crude oil. 
 
Utilization of pentoses from sugarcane biomass: techno-economics of biogas vs. butanol production 
Mariano, A.P.; Dias, M.O.S.; Junqueira, T.L.; Cunha, M.P.; Bonomi, A.; Maciel Filho, R. Bioresource 
Technology, 142 (2013), 390-399. ISSN: 0960-8524. FI = 4.980. Qualis A1. 
doi:10.1016/j.biortech.2013.05.052 
This paper presents the techno-economics of greenfield projects of an integrated first and second-
generation sugarcane biorefinery in which pentose sugars obtained from sugarcane biomass are used 
either for biogas (consumed internally in the power boiler) or n-butanol production via the ABE batch 
fermentation process. The complete sugarcane biorefinery was simulated using Aspen Plus®. Although the 
pentoses stream available in the sugarcane biorefinery gives room for a relatively small biobutanol plant 
(7.1 to 12 thousand tonnes per year), the introduction of butanol and acetone to the product portfolio of 
the biorefinery increased and diversified its revenues. Whereas the IRR of the investment on a biorefinery 
with biogas production is 11.3%, IRR varied between 13.1% and 15.2% in the butanol production option, 
depending on technology (regular or engineered microorganism with improved butanol yield and pentoses 
conversion) and target market (chemicals or automotive fuels). Additional discussions include the effects 
of energy-efficient technologies for butanol processing on the profitability of the biorefinery. 
 
Prediction and modulation of platelet recovery by discontinuous centrifugation of whole blood for 
preparation of pure platelet-rich plasma 
Perez, A.G.M.; Lichy, R.; Lana, J.F.S.D.; Rodrigues, A.A.; Luzo, C.M.A.; Belangero, W.D.; Santana, M.H.A. 
BioResearch Open Access, 2 (2013). ISSN: 2164-7860 doi:10.1089/biores.2013.0015 
The aim of this study was to describe the behavior of the separation of red blood cells (RBCs) by 
discontinuous centrifugation (DC) of whole blood to modulate and control the platelet recovery in the 
preparation of pure platelet-rich plasma (P-PRP). P-PRP is a platelet-rich plasma (PRP) in which the white 
blood cell layer is not included. To achieve this goal, an analytical model was derived that takes into 
account the packing of RBCs and predicts the behavior of platelet and plasma recovery efficiencies 
(PtPlRE) based on the volume of whole blood, the hematocrit, and the volume of supernatant, as a 
function of the operating variables, centrifugal acceleration, and time. The model was derived from the 
basic equation of DC, which originates from the equilibrium balance of forces on a particle, and included 
the addition of one factor that corrected the terminal velocity of RBCs and was also correlated to the 
PtPlRE in the supernatant. This factor was the ratio between the fractional volume concentrations of 
plasma and RBCs in the centrifugation pellet after centrifugation. The model was validated and the 
variability of the data was determined using experimental data from 10 healthy donors in the age range of 
25–35 years. The predicted behavior for the packing of RBCs and the PtPlRE was consistent with the 
behavior seen in the experimental data. Thus, the PtPlRE could be modulated and controlled through 
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centrifugal acceleration, time, and hematocrit. Use of this model based on a physical description of 
events is the first step of a reliable standardization of PRP preparations. 
 
Physical properties of tempered mixtures of cocoa butter, CBR and CBS fats 
Quast, L.B.; Luccas, V.; Ribeiro, A.P.B.; Cardoso, L.P.; Kieckbusch, T.G. International Journal of Food 
Science and Technology, 48 (2013), 1579-1588. ISSN: 1365-2621. FI = 1.259. Qualis B1. 
doi:10.1111/ijfs.12127 
Physical characteristics of precrystallised binary mixtures of cocoa butter (CB) and 5, 10, 15, 20, 25 and 
30% (w/w) cocoa butter replacer (CBR) or cocoa butter substitute (CBS) were determined. The lipid 
composition was obtained by chromatography and the solid fat content (SFC) by nuclear magnetic 
resonance. Tempering was carried out using a lab-scale agitated jacket vessel reactor. Bars made with 
tempered samples were submitted to X-ray diffraction and rupture tests. Snap values of crystallised 
mixtures decrease with an increase in the amount of alternative fat. X-ray diffraction patterns confirmed 
the predominant formation of the beta polymorph habit for CB and beta prime form for CBR and CBS. 
Mixtures of CB and CBR exhibit chemical compatibility. The knowledge of the snap values and of the 
variation of SFC with temperature proved to suffice to adequately anticipate the influence of the addition 
of alternative fats on chocolates physical attributes. 
 
Influence of the process conditions on the formation of 3-MCPD esters in palm oil 
Sampaio, K.A.; Arisseto, A.P.; Ayala, J.V.; Stevens, C.; Ceriani, R.; Verhé, R.; Meirelles, A.J.A. Toxicology 
Letters, 221 (2013), S122. ISSN: 0378-4274. FI = 3.145. Qualis A2. doi:10.1016/j.toxlet.2013.05.217 
Palm oil is one of the major oils traded in the global edible oils and fats market, and today it is found in 
one out of every 10 food products worldwide. Due to its high acidity, palm oil is mostly refined by physical 
means. Physical refining and deodorization processes are intended to vaporize odoriferous compounds and 
the free fatty acids (FFA) from the oil by applying high temperatures and low pressures. However, it has 
been found that chlorination of acylglycerols can occur during deodorization of edible oils, resulting on 
the formation of fatty acid esters of 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD-E). As the free 3-MCPD is 
known as a substance that exhibits carcinogenic effects in rats and so far there is no information on the 
toxicology of the 3-MCPD-E, all the precautions established for the free compound (3-MCPD) has been 
adopted to its ester bound structure. Thus, the aim of this work was to evaluate the most important 
parameters: temperature (212.1–260C), steam percentage (1.1–3.5 mL/min) and oil acidity (2.2–6.0%) 
concerning the deodorization of palm oil. From the results, it is possible to see that the temperature is 
the parameter with highest effect on the increase of the formation of the 3-MCPD-E. On the other hand, a 
reduction on its levels was noticed when increasing the steam percentage during the refining. The 
concentrations of 3-MCPD-E on the performed analyses varied between 6.18 and 7.61 mg/kg. 
 
Gold, palladium and gold–palladium supported on silica catalysts prepared by sol–gel method: 
synthesis, characterization and catalytic behavior in the ethanol steam reforming 
Silva, A.G.M.; Dutenhefner, P.A.R.; Dias, A.; Fajardo, H.V.; Lovón, A.S.P.; Lovón-Quintana, J.J.; Valença, 
G.P. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 67 (2013), 273-281. ISSN: 0928-0707. FI = 1.632. Qualis 
B2. doi:10.1007/s10971-013-3076-8 
Noble-metal-based catalysts supported on silica (Au/SiO2, Pd/SiO2 and Au–Pd/SiO2) were prepared by the 
sol–gel method and were evaluated in the steam reforming of ethanol for hydrogen production. The 
catalysts were characterized by N2 physisorption (BET/BJH methods), X-ray diffraction, temperature 
programmed reduction analysis, H2 chemisorption, atomic absorption spectrophotometry and Raman 
spectroscopy. The structural characterization of the Au- and Pd-containing catalysts after calcination 
showed that the solids are predominantly formed by Au0, Pd0 and PdO species and was observed that the 
metallic Pd dispersion diminished in the presence of Au0. The results revealed that the catalytic behavior 
could be influenced by the experimental conditions and the nature of the catalyst employed. The Pd/SiO2 
catalyst showed the best performance among the catalysts tested at the highest reaction temperature 
(600C) due to the more effective action of the metallic active phase, which covers a greater area in this 
sample. At this same reaction temperature, the Au–Pd/SiO2 catalyst showed a significant deactivation, 
probably due to the lower Pd dispersion presented by this catalyst. 
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Cationic liposomes as non-viral vector for RNA delivery in cancer immunotherapy 
Vitor, M.T.; Bergami-Santos, P.C.; Barbuto, J.A.; De la Torre, L.G. Recent Patents on Drug Delivery & 
Formulation, 7 (2013), 99-110. ISSN: 1872-2113. doi:10.2174/18722113113079990010 
This review presents the current status in the use of liposomes as non-viral vector for nucleic acid delivery 
in cancer immunotherapy. Currently, cancer treatment uses surgery, radiotherapy and/or chemotherapy. 
The search for new strategies to improve the efficiency of conventional treatments is a challenge, and 
biological therapy has emerged as a promising technique. Immunotherapy is a branch of biological therapy 
that uses the body's immune system to detect and destroy cancer cells. One immunotherapy approach is 
the activation of T lymphocytes from cancer patients by dendritic cells (DCs) loaded with tumor antigens. 
Among different antigens, mRNA coding the tumor antigens is advantageous due to its capability to be 
amplified from small amounts of tumor tissue, its safety because it is easily degraded without integrating 
into the host genome, and it does not need to cross the nuclear barrier to exert its biological activity. 
Nanotechnology is an approach to deliver tumor antigens into DCs. Specially, we review the use of 
nanoliposomes in the field of cancer therapy because cationic liposomes can be used as non-viral vectors 
for mRNA delivery. Aside from the promise of liposomes, the development of scalable processes and 
facilities to the use this individualized therapy is still a challenge. Thus, we also present the recent 
techniques used for liposome production. In this context, the integration between technological 
knowledge in the production of cationic liposomes and immunotherapy using mRNA may contribute to the 
development of new strategies for cancer therapy. 
 
 

Setembro 
 
Vapor–liquid and liquid–liquid equilibrium for binary systems ester + a new protic ionic liquid 
Álvarez, V.H.; Serrão, D.; Silva Jr., J.L.; Barbosa, M.R.; Aznar, M. Ionics, 19 (2013), 1263-1269. ISSN: 
0947-7047. FI = 1.288. Qualis B1. doi:10.1007/s11581-013-0846-9 
This study reports the synthesis of a new protic ionic liquid, bis(2-hydroxyethyl)ammonium butyrate (2-
HE2AB), performed by a Brønsted acid–base reaction between butanoic acid and bis(2-
hydroxyethyl)ammonia. The new ionic liquid was characterized by 1D hydrogen NMR spectrum. The ionic 
liquid shows complete solubility in water, methanol, and ethanol, and is partially soluble in methyl 
acetate, ethyl acetate, and propyl acetate, while it is not soluble in some alkanes. Density, refractive 
index, and vapor–liquid equilibrium were measured for the binary system 2-HE2AB + methyl acetate at 
atmospheric pressure. Furthermore, density, refractive index, and liquid–liquid equilibrium were 
measured for the binary systems 2-HE2AB + ester (methyl acetate, ethyl acetate, or propyl acetate) at 
293.2 K. The Peng-Robinson equation of state, coupled with the Wong-Sandler mixing rule, was used in 
the thermodynamic modeling of density, vapor–liquid, and liquid–liquid equilibrium data. The COSMO-SAC 
activity coefficient model was used to calculate the activity coefficient within the Wong-Sandler mixing 
rule. The calculations show deviations for density, for the vapor–liquid equilibrium, and for the non-polar 
and polar phases of the liquid–liquid equilibrium within 13.0, 0.1, 132.5, and 23.8 %, respectively. 
 
Adsorção de Ni2+ e Zn2+ em argila calcinada: estudo de equilíbrio em coluna de leito fixo 
Araújo, A.L.P.; Nogueira, I.L.; Silva, M.G.C.; Gimenes, M.L., Barros, M.A.S.D. Cerâmica, 59 (2013), 382-
388. ISSN: 0366-6913. Qualis B2. doi:10.1590/S0366-69132013000300006 
A aplicação de argilas para adsorção de metais pesados presentes em efluentes tem sido objeto de estudo 
em muitas pesquisas em virtude das inúmeras vantagens técnicas e econômicas. Este trabalho teve como 
objetivo obtenção de isotermas de adsorção de níquel e zinco em coluna de leito fixo utilizando como 
adsorvente argila bentonita calcinada a 500 ºC. Os experimentos para remoção de níquel e zinco foram 
conduzidos à temperatura ambiente (20 ºC - 25 ºC), pH da alimentação ajustado em 4,5, massa de argila 
calcinada de 15,5 g, com diâmetro médio de 0,855 mm, vazão de alimentação de 4 mL/min e 
concentração da solução de metal variando entre 0,5 meq/L a 4 meq/L. Os modelos de isoterma de 
Langmuir, Freundlich, Langmuir-Freundlich, Radke-Prausnitz, Redlich-Peterson, Sips e Toth foram 
ajustados aos dados de equilíbrio, sendo que o modelo de Langmuir apresentou melhor ajuste às 
concentrações de Ni2+ e Zn2+ adsorvido. 
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Reticulação de plastissóis de PVC utilizando resina epóxi polifuncional: síntese e caracterização 
Carvalho, I.M.; Innocentini-Mei, L.H.; Rodolfo Jr., A. Polímeros, 23 (2013), 501-508 ISSN: 0104-1428. FI = 
0.493. Qualis A2. doi:10.4322/polimeros.2013.043 
Plastissois reticulados de PVC foram obtidos por meio de espalmagem, na presença de uma resina epóxi 
polifuncional tipo tetraglicidilmetilenodianilina (TGMDA). A presença de um amino acelerador, baseado 
numa poliaminoamida comercial, mostrou-se imprescindível para a ocorrência de reticulação das cadeias 
do PVC. Resultados de grau de reticulação mostraram que só houve formação de gel nas amostras onde o 
amino acelerador foi utilizado concomitantemente com a resina epóxi, evidenciando uma sinergia entre 
ambos. Apesar dos resultados de módulo de Young sugerirem a formação de uma rede tridimensional entre 
as moléculas do PVC e a resina epóxi, a comprovação de uma reação química de reticulação entre o PVC e 
a resina epóxi não foi possível, devido ao grande numero de moléculas presentes na formulação final. 
Entretanto, a evidência de que a reticulação de fato ocorreu poderá vir de estudos mais detalhados e o 
uso de outras técnicas de caracterização complementares, já iniciados. 
 
Biorefineries for the production of first and second generation ethanol and electricity from sugarcane 
Dias, M.O.S.; Junqueira, T.L.; Cavalett, O.; Pavanello, L.G.; Cunha, M.P.; Jesus, C.D.F.; Maciel Filho, R.; 
Bonomi, A. Applied Energy, 109 (2013), 72-78. ISSN: 0306-2619. FI = 5.106. Qualis A1. 
doi:10.1016/j.apenergy.2013.03.081 
Sugarcane trash and bagasse, lignocellulosic materials obtained during sugarcane harvesting and 
processing, may be used as fuels for electricity production and/or as feedstock for second generation 
ethanol. If electricity prices are favorable, more lignocellulosic material may be diverted for production 
of steam and electricity, and vice versa when ethanol prices are more attractive. Therefore, some 
flexibility to divert bagasse and trash for either second generation ethanol or electricity production might 
help to maximize revenues. An analysis of the integrated first and second generation ethanol production 
process from sugarcane is presented, evaluating its flexibility. A flexible biorefinery may offer economic 
and environmental advantages over the conventional biorefineries with fixed production capacity. 
 
Liquid-liquid equilibrium data for ternary systems of water + lactic acid + C4 to C7 alcohols at 298.2 K 
and atmospheric pressure 
Domingues, L.; Cussolin, P.A.; Silva Jr., J;L.; Oliveira, L.H.; Aznar, M. Fluid Phase Equilibria, 354 (2013), 
12-18. ISSN: 0378-3812. FI = 2.139. Qualis A1. doi:10.1016/j.fluid.2013.06.007 
Liquid-liquid equilibrium data for water + lactic acid + {1-butanol or 2-butanol, 1-pentanol, 1-hexanol, 1-
heptanol} systems at T = 298.2 K and atmospheric pressure (≈ 95 kPa) were determined by density and 
refractive index measurements. The systems present Treybal's type I binodal curves. Obtained tie line 
data were correlated with NRTL model. Cloud points, tie lines, partition coefficients, selectivities and 
percent of extraction indicate that 1-pentanol is better than the other solvents studied for lactic acid 
removal from water. 
 
From oil refinery to microalgal biorefinery 
Jacob-Lopes, E.; Franco, T.T. Journal of CO2 Utilization, 2 (2013), 1-7. ISSN: 2212-9820. 
doi:10.1016/j.jcou.2013.06.001 
The objective of this study was to develop an integrated system of biotransformation of carbon dioxide in 
oil refineries. The liquid and gaseous wastes from oil refining were considered for the cultivation of 
Aphanothece microscopica Nägeli in a bubble column photobioreactor. Growth kinetics, carbon dioxide 
removal and oxygen release rates, carbon balance, lipid production and biofuel quality were determined. 
The results showed the potential use of oil refinery wastes in microalgae-based systems under optimized 
culture conditions. The maximum specific growth rate was 1.4 day−1 and the maximum carbon dioxide 
elimination capacity was 22.9 mg/L min. Each CO2 mass unit bioconverted resulted in approximately 0.75 
O2 of mass units released. Carbon balance analyses indicated that a small fraction (3.64%) of the carbon 
dioxide is fixed into a biomass form. Volatile organic compounds (92.0%) were the main products of carbon 
dioxide transformation in the photobioreactor, in such conditions. For the production of biodiesel, it is 
possible to obtain 0.08 glipid/L day with this process. The quality properties of the biodiesel were an 
ester content of 99.7%, a cetane number of 51.3, an iodine value of 79.9gI2/100g, a degree of insaturation 
of 65.3% and a cold filter plugging point of 24.9C. Based on these results, the process developed could be 
considered a promising emerging biorefinery platform of waste-material-utilization type. 
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Enrichment of oxyterpenes from orange oil by short path evaporation 
Martins, P.F.; Medeiros, H.H.R.; Sbaite, P.; Wolf Maciel, M.R. Separation and Purification Technology, 116 
(2013), 385-390. ISSN: 1383-5866. FI = 2.921. Qualis A1. doi:10.1016/j.seppur.2013.06.011 
The developing of processes to perform orange oil deterpenation is an important operation to guarantee 
the industrial application of this material. By not using organic solvents, presenting a small residence 
time, and operating at low pressures, short path evaporation is an alternative to deterpenate orange oil. 
However, the determination of its suitable operating conditions is not trivial. Therefore, in this work, the 
variables: evaporator temperature, condenser temperature, and feed flow rate, were studied aiming to 
determine the best orange oil deterpenation operating conditions by short path evaporation. In the range 
of study, the product obtained at 1.33kPa, using evaporator temperature of 82.5 C, condenser 
temperature of 0°C, and feed flow rate of 10.5 ml/min presented the richest oxygenated fraction due to 
removing more than 95% of limonene initial content. The concentration of linalool and decanal, 
oxygenates representatives, were respectively 4.5 and 13 times higher than the initial raw material 
concentration. 
 
Influência da estiragem mecânica nas propriedades físico-químicas de multifilamentos de poliamida 6 
Silva, B.B.; Bezerra, R.N.; Rosa, J.M.; Tambourgi, E.B.; Santana, J.C.C. Química Têxtil, 112 (2013), 36-42. 
ISSN: 0102-8235. Qualis B2. http://abqct.com.br 
Foi efetuado um estudo comparativo sobre os efeitos da estiragem mecânica em multifilamentos de 
poliamida 6, nos quesitos absorção de corantes, tenacidade e alongamento. Testou-se duas amostras de 
fios 1260/168 dTex com duas diferentes taxas de estiragem, com percentagens de 4,21 e 4,94.Foram 
detectados diferentes comportamentos nos três quesitos analisados, sendo que o fio com maior taxa de 
estiragem absorveu menos corante (DE = 1,76) e apresentou menores valores de tenacidade (8,09%) e 
alongamento (39%). 
 
PLA and montmorilonite nanocomposites: properties, biodegradation and potential toxicity 
Souza, P.M.S.; Morales, A.R.; Marin-Morales, M.A.; Innocentini-Mei, L.H. Journal of Polymers and the 
Environment, 21 (2013), 738-759. ISSN: 1566-2543. FI = 1.349. Qualis A1. doi:10.1007/s10924-013-0577-z 
The concern related to solid waste increases efforts to develop products based on biodegradable 
materials. At present, PLA has one of the highest potentials among biopolyesters, particularly for 
packaging. However, its application is limited in some fields. In order to optimize PLA properties, organo-
modified montmorilonites have been extensively used to obtain nanocomposites. Although PLA 
nanocomposites studies are widely reported in the literature, there is still few information about the 
influence of organoclays on de biodegradation process, which is a relevant information, since one of the 
main purposals related to the final disposal of biopolymers as PLA is composting. Besides, in the last years 
some research has been conducted in order to evaluate the potential toxicity of montmorilonite, 
unmodified or organo-modified. Since the use of montmorilonite is expanding in different applications, 
human exposure and risk assessment are important issues to be investigated. In this context, this review 
intends to compile available information related to common organoclays used for PLA nanocomposites, its 
properties, biodegradation analysis and potential toxicity evaluation of nanocomposites, focused on 
montmorilonite as filler. Two issues of relevance were pointed out. The first is food safety and quality, 
and the second consideration is the environmental effect. 
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Teses e Dissertações 
Julho - Setembro 2013 

 
Mestrado: 
 
1033. Sheila de Oliveira. “Biodegradação e bioconversão do d-limoneno por bactérias isoladas de esgoto 
doméstico”. Orientador: Prof. Dr. Everson Alves Miranda. Data: 20/07/2013. 
 
1034. Mariana Beatriz Quinália. “Comparação da eficácia de diferentes estratégias de veiculação de 
chalcona nitrogenada para o tratamento de leishmaniose cutânea”. Orientador: Profa. Dra. Maria Helena 
Andrade Santana. Data: 26/07/2013.  
 
1035. Wilson Junior dos Santos. “Extração de compostos antioxidantes da folha de mangueira (Mangifera 
indica L.) utilizando CO2 supercrítico, água e etanol”. Orientadores: Profa. Dra. Maria Helena Andrade 
Santana e Prof. Dr. Edson Antonio da Silva (UNIOESTE). Data: 10/07/2013. 
 
1036. Marina Salvarani Tonoli. “Obtenção e caracterização de cimentos de fosfato de cálcio (β-TCP) 
contendo quitosana”. Orientador: Profa. Dra. Marisa Masumi Beppu. Data: 11/07/2013.  
 
1037. Antonio Carlos Ventilii Marques. “Previsão tecnológica de médio e longo prazo: bombas de calor e 
sinergia com energias renováveis”. Orientador: Prof. Dr. Wagner dos Santos Oliveira. Data: 12/07/2013.  
 
1038. Urbano Montãnez Villamizar. “Estudo da fluidodinâmica em um Erlenmeyer com uso de CFD”. 
Orientador: Prof. Dr. Jose Roberto Nunhez. Data: 16/07/2013. 
 
1039. Renata Miliani Martinez. “Preparação e caracterização de partículas coloidais de pectina cítrica e de 
peptonas vegetais para aplicação em cosméticos”. Orientador: Profa. Dra. Maria Helena Andrade Santana. 
Data: 30/07/2013. 
 
1040. Raphael Ribeiro Cruz Santos. “Desenvolvimento de um sistema supervisório e identificação 
utilizando redes neurais artificiais do processo de polimerização de estireno”. Orientador: Prof. Dr. Roger 
Josef Zemp. Data: 30/07/2013.  
 
1041. Pablo Miguel Coha Vesga. “Estudo das reações de etanol catalisadas com MCM-41 impregnada com 
molibdênio e magnésio”. Orientador: Prof. Dr. Gustavo Paim Valença. Data: 30/07/2013.  
 
1042. Hugo Valença de Araújo. “Simulação e análise do desempenho termodinâmico de sistemas de 
refrigeração por absorção com diferentes configurações”. Orientador: Prof. Dr. José Vicente Hallak 
d´Angelo. Data: 01/08/2013.  
 
1043. Jean Vinícius Moreira. “Estudo termodinâmico da região linear das isotermas de adsorção em sílica 
C18 para os componentes da síntese do piperonal a partir do óleo essencial da Piper hispidinervum C. 
DC.”. Orientador: Prof. Dr. Marco Aurelio Cremasco. Data: 21/08/2013.  
 
1044. Jacyara Moreira Martins Vidart. “Simulação da difusão de corantes reativos em fibras de algodão”. 
Orientador: Prof. Dr. Sergio Persio Ravagnani. Data: 27/09/2013.  
 
1045. Helder Lima de Moura. “Análise da influência do ruído na obtenção de atratores e parâmetros 
determinísticos da teoria do caos aplicada em uma seção de riser de um leito fluidizado circulante”. 
Orientador: Prof. Dr. Marco Aurelio Cremasco. Data: 18/09/2013.  
 
1046. Rafael Henrique de Freitas Zompero. “Desenvolvimento e otimização do método de injeção de 
etanol para produção de lipossomas contendo β-caroteno visando sua aplicação na indústria de 
alimentos”. Orientador: Profa. Dra. Lucimara Gaziola de la Torre. Data: 19/09/2013.  
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Doutorado: 
 
535. Lucy Mara Cacia Ferreira Lacerda. “Otimização de sistemas de microalgas para mitigação de CO2 e 
produção de biodiesel”. Orientador: Profa. Dra. Telma Teixeira Franco. Data: 10/07/2013.  
 
536. Edison Tutomu Kato Junior. “Desenvolvimento de sensor inteligente contendo indicadores de H2S”. 
Orientadores: Profa. Dra. Telma Teixeira Franco e Profa. Dra. Cristiana Maria Pedroso Yoshida (UNIFESP). 
Data: 12/07/2013.  
 
537. Erica Roberta Lovo da Rocha Watanabe. “Valoração de frações pesadas de petróleo utilizando 
protótipo nacional de destilador molecular”. Orientador: Profa. Dra. Maria Regina Wolf Maciel. Data: 
24/07/2013.  
 
538. Flavia Cristina Sertori Paschoalino. “Aplicação de processos oxidativos avançados para substâncias de 
alta relevância ambiental ou comercial”. Orientador: Profa. Dra. Elizabete Jordão. Data: 25/07/2013.  
 
539. Rafael Firmani Perna. “Separação cromatográfica dos enantiômeros do fármaco Verapamil em 
processo contínuo multicolunas”. Orientadores: Prof. Dr. Cesar Costapinto Santana e Prof. Dr. Marco 
Aurélio Cremasco. Data: 25/07/2013. 
 
540. Camilla Borelli Silva. “Comparativo das propriedades de transporte de umidade, capilaridade, 
permeabilidade ao vapor e permeabilidade ao ar em tecidos planos de poliéster”. Orientador: Prof. Dr. 
Edison Bittencourt. Data: 26/07/2013.  
 
541. Edinaldo Pereira da Silva. “Desenvolvimento de um método experimental de baixo custo para 
determinação do diâmetro máximo de câmara de secagem para spray dryer com bocal rotativo”. 
Orientador: Prof. Dr. Elias Basile Tambourgi. Data: 26/07/2013.  
 
542. Fernanda Lopes Motta. “Produção de ácidos húmicos por fermentação de resíduos do processamento 
de óleo de palma utilizando cepas de Trichoderma”. Orientador: Profa. Dra. Maria Helena Andrade 
Santana. Data: 26/07/2013.  
 
543. Amanda Gomes Marcelino Perez. “Preparação, modulação, encapsulação e liberação controlada de 
plasma rico em plaquetas para aplicação em terapia regenerativa”. Orientadores: Profa. Dra. Maria 
Helena Andrade Santana e Prof. Dr. William Dias Belangero (FCM/UNICAMP). Data: 19/08/2013.  
 
544. Caroline Bertagnolli. “Bioadsorção de cromo na alga Sargassum filipendula e em seus derivados”. 
Orientador: Profa. Dra. Meuris Gurgel Carlos da Silva e Dr. Eric Guibal (Ecole des Mines d’Alès, França). 
Data: 30/07/2013.  
 
545. Carla Aiolfi Guimarães. “Caracterização dos enantiômeros do mitotano e da forma enantiomérica (s)-
(-)-o, p-ddd encapsulada em carreadores lipídicos nanoestruturados”. Orientadores: Prof. Dr. Cesar 
Costapinto Santana e Profa. Dra. Maria Helena Andrade Santana. Data: 09/09/2013. 
 
546. Josias Maximo de Jesus. “Modelagem matemática de um reator de leito fixo para a síntese de 
anidrido ftálico e controle utilizando estratégias convencionais e lógica fuzzy”. Orientadores: Prof. Dr. 
Flavio Vasconcelos da Silva e Prof. Dr. Pedro Leite de Santana (UFS). Data: 10/09/2013.  
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Notas curtas 

 

A editora Formatex Research Center lançou o livro Materials and Processes for 
Energy: Communicating Current Research and Technological Developments 
(ISBN: 978-84-939843-7-3), editado por Antonio Méndez-Vilas. O livro, dirigido a 
profissionais envolvidos com métodos de geração de energia não tradicionais, 
inclui material sobre energia solar, biomassa e biocombustíveis, hidrogênio, 
células a combustível, energia eólica, energia nuclear, energia geotérmica, 
entre outras. A obra conta com a contribuição dos professores Aline Carvalho 
da Costa e Rubens Maciel Filho, do Departamento de Desenvolvimento de 
Processos e Produtos (DDPP), autores, junto com os pesquisadores Arturo 
González-Quiroga e Edgar L. Martínez, do capítulo “A computational fluid 
dynamic study on the behaviour of sugarcane bagasse suspension in pipe and 
baffled pipe”. 

 
 
Tecidos funcionais 
(Texto original: Manuel Alves Filho; foto: 
Antoninho Perri) 
A pesquisa de doutorado da engenheira têxtil 
Camilla Borelli Silva, versando sobre o 
desenvolvimento de produtos têxteis funcionais, 
foi matéria do Jornal da UNICAMP na edição 570. 
O trabalho, orientado pelo professor Edison 
Bittencourt, do Departamento de Engenharia de 
Materiais e Bioprocessos (DEMBio), resultou no 
desenvolvimento de um tecido impermeável, 
atributo indispensável à produção de 
determinadas roupas esportivas e profissionais. 
Conforme a autora, cada vez mais a indústria 
busca fabricar itens de vestuário que ofereçam 
algo além da simples cobertura do corpo. Estes 
poderão proporcionar tanto um bom transporte 
de umidade quanto uma melhor troca de calor 
com o ambiente, para ficar em somente dois 
exemplos. 
Embora ainda seja embrionária no Brasil, a 
pesquisa voltada ao desenvolvimento de produtos 
têxteis funcionais começa a apresentar 
resultados promissores no país. 
 

 
Camilla Borelli Silva 

 

O conforto se destaca como um dos atributos 
mais valorizados nos artigos têxteis e pode ser 
definido pelos aspectos físico, termofisiológico e 
psicológico. “No caso da minha pesquisa, o 
principal objetivo foi analisar o conforto 
termofisiológico proporcionado pelo tecido, 
termo que tem a ver com a sua capacidade de 
liberar o calor e a umidade gerados pelo corpo 
no ambiente”, afirma Camilla. 
O corpo humano libera calor durante a prática de 
qualquer atividade física. Para regular a 
temperatura, o organismo gera primeiramente 
vapor d’água, que depois de condensado vira 
suor. “O tecido da roupa funciona como uma 
barreira para a troca de calor e liberação de suor 
entre o corpo e o ambiente. Ou seja, se essa 
troca for feita de maneira mais eficiente, o 
corpo se resfriará mais depressa, evitando que o 
vapor se transforme em líquido e permitindo que 
o tecido seque mais rapidamente. Com isso, a 
pessoa se sentirá mais confortável”. 
Em seu trabalho, a engenheira têxtil criou um 
tecido a partir de fios de poliéster. A escolha 
dessa matéria-prima foi feita porque ela dá 
origem a tecidos resistentes, baratos, que não 
amassam e são fáceis de lavar e secar. “Eu variei 
a quantidade e o diâmetro dos filamentos que 
compõem os fios, bem como a forma como os 
fios foram tramados. Esses aspectos são 
importantes porque interferem na capacidade do 
tecido de transportar umidade. O passo seguinte 
foi analisar a influência destas diferentes 
configurações no comportamento do tecido. Para 
isso, eu usei um método ainda pouco conhecido 
no Brasil, denominado Moisture Management 
Tester (MMT)”, relata Camilla. O aparelho 
pertence ao Centro Universitário da FEI, onde 
Camilla coordena o curso de Engenharia Têxtil. 
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“O MMT é um método muito interessante porque 
faz uma análise dinâmica do transporte de 
umidade no tecido. Nos testes convencionais 
(capilaridade), o tecido é colocado em contato 
com a água, que sobe ao longo do seu 
comprimento. Quanto mais a água sobe, maior 
capacidade de transportar umidade ele tem. Mas 
não é isso o que acontece no corpo. Por isso o 
MMT é uma ferramenta importante na gestão da 
umidade do tecido. Em outras palavras, ele 
simula o suor passando pelo tecido e analisa o 
espalhamento, a velocidade do espalhamento e 
quantidade de líquido em cada face ou superfície 
do tecido e quanto de líquido passou de um lado 
para o outro”, detalha a autora da tese de 
doutorado. 
A pesquisadora adverte, porém, que esse método 
não mede as propriedades de transporte de 
umidade na forma de vapor e nem o tempo de 
secagem do material, que também influenciam 
na percepção humana de conforto. “Por isso, 
dependendo do tipo de aplicação a ser avaliada, 
é necessário complementar a pesquisa com 
outros testes. Neste estudo, por exemplo, foram 
avaliadas também as propriedades do tecido 
relativas à capilaridade, permeabilidade ao 
vapor e permeabilidade ao ar”. 
No Brasil, complementa a autora da tese, ainda 
há muito que se avançar em relação a pesquisas 
na área têxtil. “Temos notado uma 
movimentação nesse sentido no país, mas ela 
ainda é incipiente e está concentrada 
principalmente na academia. No exterior, há um 
volume maior de estudos, inclusive por parte do 
setor produtivo. Entretanto, mesmo lá fora as 
abordagens em torno do tema do conforto são 
recentes. É importante que nós tenhamos mais 
pesquisas nessa área, pois o mercado é muito 
amplo”, observa Camilla. 
Ao falar de produtos têxteis, a pesquisadora 
lembra que não está se referindo somente a 
roupas. “Os tecidos são utilizados por diversos 
segmentos, entre eles a medicina e a construção 
civil. Nesta última, por exemplo, é comum a 
aplicação de tecidos entre a alvenaria e o 
acabamento com o objetivo de impermeabilizar 
a estrutura”, lembra. Em relação ao seu trabalho 
especificamente, Camilla revela que já foi 
procurada por algumas empresas interessadas em 
discutir a definição parcerias. “Essa aproximação 
entre a academia e a indústria é fundamental, 
pois é ela que permitirá o desenvolvimento de 
novos e melhores produtos”, diz. 
 

Reciclagem para embalagem 
multicamada 
(Texto original: Sílvio Anunciação; foto: 
Antoninho Perri) 
O Jornal da UNICAMP, na sua edição 570, 
publicou uma matéria destacando a pesquisa da 
engenheira química Natália Garrote de Barros, 
que validou um novo processo de reciclagem 
para embalagens multicamadas. Amplamente 
empregadas para o acondicionamento de 
alimentos, estas embalagens são constituídas, na 
maioria das vezes, por polímeros incompatíveis, 
o que dificulta a reciclagem destes materiais 
após o consumo. 
Natália utilizou em seu estudo, orientado pelo 
professor João Sinézio de Carvalho Campos, do 
Departamento de Engenharia de Materiais e 
Bioprocessos (DEMBio) e pelo professor Marco-
Aurélio De Paoli, do Instituto de Química (IQ), 
embalagens contendo poliamida e polietileno, 
polímeros que apresentam pouca capacidade de 
adesão quando misturados. O processo de 
reciclagem convencional para estes plásticos 
produz, portanto, compostos pobres, com baixos 
valores agregados. Isso acontece devido ao 
fenômeno da delaminação, uma espécie de 
esfarelamento no material final. 
 

 
Natália Garrote de Barros 

 
“Estes plásticos não têm compatibilidade e, por 
isso, suas propriedades mecânicas são ruins. 
Como alternativa, colocamos aditivos para 
aumentar a adesão entre os polímeros, para que 
formassem uma blenda mais homogênea. Por 
meio desta mistura mais homogênea, 
conseguimos melhorar bastante as propriedades 
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mecânicas, tornando possível a aplicação destes 
materiais reciclados em várias áreas, como na 
indústria de móveis, lonas, vasos ou até mesmo 
na produção de novas embalagens plásticas”, 
revelou a engenheira química. 
Muitas empresas reciclam os chamados materiais 
puros, como as garrafas de Politereftalato de 
Etileno (PET), que são monocamadas. “Nos 
plásticos com apenas uma camada a recuperação 
é mais fácil. Inclusive o próprio processo de 
moagem é mais simples. No caso de uma 
embalagem flexível e multicamada, a reciclagem 
se torna um problema”, expõe Natália. 
Durante a pesquisa, a engenheira química visitou 
algumas empresas do ramo e constatou que 
muitas não avaliam a qualidade do produto. 
“Elas reciclam estas embalagens multicamadas, 
mas as propriedades finais destes materiais não 
são averiguadas. Este estudo, portanto, é 
importante para validar um processo de 
reciclagem com os equipamentos que qualquer 
empresa de reciclagem possui, de modo a 
garantir a qualidade do produto final. 
A pesquisa foi realizada em parceria com a 
multinacional Dupont do Brasil, empresa na qual 
Natália atua como consultora de 
desenvolvimento de mercado. A companhia 
ofereceu infraestrutura e suporte para o estudo 
conduzido na UNICAMP. A investigação contou 
ainda com a colaboração do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial de São Paulo (SENAI- 
SP), que produziu parte das amostras para a 
dissertação. 
“É possível, vantajoso, pode e deve ser utilizado 
este processo de reciclagem proposto no 
trabalho de mestrado da Natália. As embalagens 
são ótimas para o consumidor, são muito 
práticas, mas precisamos criar mecanismos, 
como este, para o reaproveitamento dos 
materiais pós-consumo, de modo que eles não 
sejam descartados inadequadamente no meio 
ambiente”, situa o professor João Sinézio. 
No Brasil, cerca de 30% da produção total de 
embalagens é constituída de materiais plásticos, 
conforme levantamento de 2010 realizado pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). Natália cita o 
dado para alertar que as embalagens plásticas 
estão entre os materiais mais abundantes nos 
aterros e lixões do país. “Além dos aspectos 
ambientais, a reciclagem pode ter sua 
contribuição econômica e social. Com o aumento 
populacional, a tendência é de um crescimento 
no consumo de embalagens. Portanto, processos 
para o reaproveitamento destes materiais 
situam-se num momento importante”. 
Ela ressalta que o objetivo da pesquisa foi 
simular uma condição real de reciclagem para 

estes tipos de embalagens. A meta foi permitir 
que a maioria das empresas do ramo, 
principalmente aquelas que usam equipamentos 
mais simples, pudessem se beneficiar da 
validação do método. “O melhor equipamento 
para o processo seria uma extrusora de dupla-
rosca, que mistura melhor os polímeros. Mas esta 
não é a realidade do Brasil. Empregamos, 
portanto, uma extrusora monorrosca, já que a 
maioria das empresas de reciclagem possui este 
tipo de equipamento”, detalha. 
O processo de reciclagem validado por Natália 
utilizou dois tipos de aditivos: o polietileno 
funcionalizado com anidrido maleico e o 
polietileno pós-consumo. O polietileno com 
anidrido maleico, que é comercializado, 
apresentou ótimo desempenho, melhorando as 
propriedades mecânicas e a homogeneização do 
material final. O polietileno pós-consumo, que 
pode ser obtido por meio do reaproveitamento 
de materiais plásticos, também contribuiu para a 
melhora das propriedades mecânicas, quando 
comparado ao polietileno virgem. No entanto, a 
sua vantagem principal em relação ao anidrido 
maleico é o custo. 
“O anidrido maleico apresentou melhores 
resultados em relação ao polietileno pós-
consumo. Mas a utilização do polietileno pós-
consumo também colaborou para a 
homogeneização. Ele pode ser obtido, por 
exemplo, das embalagens dos produtos de 
limpeza”, explica Natália. De acordo com a 
pesquisadora, este aditivo é oriundo de um 
polietileno de alta densidade e transformado, 
durante o próprio processo de pós-consumo, 
numa espécie de adesivo polimérico. “O 
polietileno pós-consumo chegou a melhorar as 
propriedades mecânicas, mas a utilização do 
anidrido maleico proporciona um melhor 
controle do processo de reciclagem”. 
 
O futuro das pilhas a combustível 
(Texto original: Carmo Gallo Netto; foto: 
Antonio Scarpinetti) 
O mercado de pilhas a combustível revela-se em 
pleno crescimento, mostra-se promissor e com 
possibilidade de vir a fazer parte do cotidiano 
em futuro próximo. A expectativa é a de que nos 
próximos anos os principais problemas que 
limitam o uso dessas pilhas tenham sido 
superados. É o que mostra o estudo envolvendo a 
prospecção tecnológica, em médio prazo, sobre 
o uso de pilhas a combustível e seu mercado, 
realizado pela engenheira química Ana Beatriz 
Alves Borges, e que foi objeto de matéria 
publicada no Jornal da UNICAMP n 571. 
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Ana Beatriz Alves Borges 

 
O trabalho de mestrado, que foi orientado pelo 
professor Wagner dos Santos Oliveira, do 
Departamento de Engenharia de Materiais e 
Bioprocessos (DEMBio), e que contou com a 
participação de cerca de oitenta especialistas da 
área, de várias regiões do mundo, tanto do meio 
acadêmico como da indústria, utilizou a 
Metodologia Delphi. Os especialistas consultados 
receberam um questionário, através de correio 
eletrônico, com doze perguntas que visavam 
caracterizar suas experiências profissionais, 
campos de atuação e obter seus pareceres 
quanto à viabilidade da presença no mercado, 
dentro de 20 anos, dos seis tipos de pilhas a 
combustíveis mais conhecidos, delineando 
vantagens e problemas a serem superados. Os 
depoimentos apontaram duas delas como as mais 
promissoras. Os resultados da pesquisa foram 
confrontados com os dados divulgados pelas 
indústrias nos últimos cinco anos. 
Para Ana Beatriz, a crescente preocupação com a 
poluição atmosférica gerada pelo uso de 
combustíveis fósseis e o seu esgotamento, têm 
levado empresas e cientistas à procura de fontes 
alternativas de energia, preferencialmente 
limpas e renováveis. Uma das soluções 
aventadas, já há décadas, é o emprego de pilhas 
a combustível. 
A pesquisadora apresenta as características das 
seis principais pilhas a combustível existentes no 
mercado, as opiniões dos especialistas 
respondentes sobre seus usos, particularmente 
em relação às duas apontadas como mais 
promissoras, e expõe os problemas que precisam 
ser superados para viabilizá-las técnica e 
economicamente. Como principais objetivos da 
prospecção tecnológica, a autora aponta a 
promoção das seguintes possibilidades: 
aprimoramento do setor de pesquisa e 
desenvolvimento; avaliação de novos processo ou 

produtos; desenvolvimento de planos e 
estratégias para a elaboração de novas 
tecnologias; programação da distribuição de 
recursos; maximização de ganhos e diminuição 
de perdas; orientação do planejamento da 
tecnologia; e verificação e identificação de 
oportunidades. 
Muito estudadas na segunda metade do século 
XX, as pilhas a combustível têm se mostrado de 
eficiência satisfatória e em certas circunstâncias 
até maior que a dos meios convencionais, quando 
comparadas às fontes de energia menos 
poluentes. Nelas, a energia oriunda de reação 
química é transformada diretamente em energia 
elétrica com a utilização de eletrodos porosos. A 
arquitetura do sistema possibilita que a corrente 
elétrica contínua gerada seja transferida de um 
polo a outro por um circuito externo, o que 
permite seu aproveitamento de forma limpa e 
eficiente. O hidrogênio utilizado pode ser 
conseguido a partir de substâncias como gás 
natural (metano), propano, álcool metílico, 
entre outras, pelo processo de reforma. 
As pilhas a combustível podem ser classificadas 
com base em vários parâmetros tais como 
temperatura de operação, tipo de eletrólito 
utilizado, eficiência de conversão, tipo de 
catalizador, funcionalidade, entre outros. Cada 
uma delas tem suas características e oferece 
benefícios em determinadas situações mais 
específicas. Podem ser empregadas no comércio 
e na indústria, como a aeroespacial e 
automobilística, em pequenas edificações e 
também em telefones celulares, notebooks e 
pequenos veículos. As do tipo portátil encontram 
aplicações em equipamentos eletroeletrônicos 
de pequeno porte, como câmeras, MP3, 
celulares, aplicações militares, lanternas, etc. As 
estacionárias destinam-se à geração de energia 
elétrica em postos fixos como indústrias, 
prédios, hospitais, universidades, etc. As de 
transporte são utilizadas embarcadas para a 
locomoção ou aprimoramento da energia de 
veículos, como carros elétricos, caminhões, 
ônibus. 
Os participantes da pesquisa acreditam que 
investimentos em P&D permitirão, no espaço de 
10 a 20 anos, a simplificação de suas estruturas e 
a utilização de componentes mais econômicos 
nessas pilhas, em substituição aos formatos 
robustos e caros de hoje, de forma a torná-las 
utilizáveis em veículos movidos a hidrogênio, por 
exemplo. 
Dos seis tipos mais comuns e submetidos à 
consulta dos especialistas pela autora do 
trabalho, dois foram apontados como de 
utilização promissora nos próximos anos. O 
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primeiro é a pilha a combustível de membrana 
de troca de prótons, PEMFC. Foi desenvolvida nos 
anos 1950 e utilizada pela NASA nos projetos 
Gemini e Apollo. Opera a baixas temperaturas, 
utiliza metais nobres nos eletrodos e hidrogênio 
de alta pureza, fatores que elevam seu custo. A 
PEMFC já compete no mercado de pilhas 
estacionárias para situações que não exigem 
grande potência, como pequenas edificações. 
O segundo tipo é a denominada pilha a 
combustível de óxido sólido, SOFC. Embora sua 
concepção date dos anos 1930 e tenha voltado a 
ser estudada nos anos 1950, somente a partir de 
1980 chamou novamente a atenção dos 
pesquisadores que avançaram no seu estudo. 
Atualmente é uma das pilhas a combustível em 
maior evidência no mercado por sua eficiência e 
capacidade de gerar uma grande quantidade de 
energia. Trata-se de uma pilha estacionária que 
opera a altas temperaturas, entre 800 a 1000 
graus Celsius, e pode atender às necessidades, 
desde pequenas construções, como residências, 
até grandes indústrias, face às diferenças nas 
potências dos vários modelos disponíveis. 
Por apresentarem várias especificidades que 
superam as tecnologias convencionais de 
conversão de energia, Ana Beatriz acredita que 
as pilhas a combustível terão, em duas décadas, 
ampla gama de aplicações e usos. Ela menciona 
algumas características que sugerem essa 
expectativa. Aumento da vida útil, que hoje é de 
três mil a cinco mil horas, para 40 mil a 80 mil 
horas; autonomia, por serem capazes de operar 
com o fornecimento de combustível; 
confiabilidade, por manter a tensão ao longo do 
tempo; eficiência maior que a dos motores de 
combustão interna; redução na emissão de 
poluentes, por utilizarem basicamente 
hidrogênio e oxigênio, que se convertem em 
água e calor ao gerarem eletricidade; tempo de 
recarga menor em relação às baterias; 
manutenção menor e menos dispendiosa; 
funcionamento silencioso e tamanho e pesos 
adequados às potências e utilidades desejadas. 
Ela ressalta, entretanto, a necessidade de que 
sejam superadas algumas desvantagens, como a 
utilização de uma tecnologia ainda bastante 
complexa, que demanda simplificação e redução 
de custos. Destaca a necessidade de utilização 
de eletrodos e catalisadores mais baratos e 
menos dispendiosos, fatores que poderão 
viabilizar uma produção em alta escala. Inclui 
nesses avanços a melhoria da estocagem de 
hidrogênio, simplificação da construção, 
aprimoramento da eficiência dos eletrodos 
utilizados. 
 

Eletroflotação para tratamento de 
efluentes 
(Texto original: Carmo Gallo Netto; foto: 
Antoninho Perri) 
A linha de pesquisa em eletroflotação para 
tratamento de efluentes, desenvolvida pelo 
professor João Sinézio de Carvalho Campos, do 
Departamento de Engenharia de Materiais e 
Bioprocessos (DEMBio), foi objeto de matéria 
publicada na edição 572 do Jornal da UNICAMP. 
Um dos grandes problemas ambientais 
enfrentados em todo o mundo é o da poluição 
dos cursos d’água decorrente da atividade 
industrial. Em consequência, é cada vez maior e 
mais rigoroso o controle público sobre essas 
atividades, mesmo em países periféricos. 
Considere-se, ainda, que a crescente expansão 
das indústrias aumenta a demanda de água de 
processo, situação agravada em regiões de oferta 
escassa. Estes fatos impõem cuidados na coleta 
em rios, lagoas, poços artesianos, com a 
otimização de uso e preocupação com o retorno 
dos efluentes, particularmente para os rios. O 
problema é enfrentado submetendo a 
tratamento adequado os efluentes industriais. 
Costumeiramente, uma estação de tratamento 
de efluente (ETE) envolve várias etapas. Em uma 
delas, em que ocorre o denominado tratamento 
primário, utilizam-se tradicionalmente produtos 
químicos para remoção de sólidos suspensos, 
promovendo a floculação que dá origem a 
sobrenadantes e precipitados. Nas ETEs 
industriais, a maioria de grande porte, o tempo 
gasto para o tratamento completo é de 7 a 10 
dias, em média. 
Desde o início dos anos 2000, o professor Sinézio 
vem se dedicando a pesquisas que visam 
contribuir com técnicas para tratamento de 
efluentes, utilizando somente corrente elétrica, 
conhecida por eletroflotação. Ao empregar essa 
técnica já conhecida, os resultados obtidos ao 
utilizá-la em tratamentos de efluentes de 
refinaria de petróleo, indústria têxtil e de papel 
chamaram a atenção do pesquisador, já que 
mostraram uma drástica redução de sólidos 
suspensos, com consequente clarificação do 
efluente em curto tempo de tratamento em 
relação às técnicas tradicionais. Ele constatou 
que, enquanto nos métodos tradicionais o tempo 
de tratamento se estende por 10 a 15 dias, 
dependendo dos tipos de contaminantes 
envolvidos, os resultados decorrentes do 
emprego da eletroflotação são conseguidos com 
a mesma eficiência em uma hora ou menos, com 
a vantagem de não utilizar produtos químicos. 
Segundo o pesquisador, os resultados obtidos 
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com o tratamento impressionaram sobremaneira 
os diretores das empresas envolvidas nas 
pesquisas. 
Na eletroflotação, é aplicada uma corrente 
elétrica ao efluente; no decorrer do processo, 
ocorrem transformações nos componentes do 
efluente que levam à flotação, com formação de 
sobrenadante e precipitação, que resulta na 
remoção dos sólidos suspensos e consequente 
clarificação do efluente. Esse método, que leva 
ao clareamento progressivo da água pela 
remoção de uma série de partículas indesejáveis, 
revelou-se extremamente eficiente, o que é 
comprovado por uma série de medidas 
específicas. 
 

 
Professor João Sinézio de Carvalho Campos 

 
O docente iniciou essa linha de pesquisa na FEQ 
ao colaborar no tratamento de efluentes da 
Refinaria de Paulínia (REPLAN). Confessa que 
inicialmente se assustou com o tamanho do 
efluente da refinaria, que libera 500 metros 
cúbicos de água por hora. Os testes de bancada 
realizados com um reator de 50 litros levaram a 
resultados considerados excelentes, 
principalmente se considerado que em 
laboratório muitos pesquisadores se utilizam de 
pequenos volumes, em geral abaixo de um litro. 
Nos estudos realizados na sequência, o professor 
Sinézio e o seu grupo testaram reatores 
fabricados com alumínio, ferro, aço inoxidável, 
cobre, além de polímeros condutores, de forma a 
selecionar o material mais adequado a cada tipo 
de efluente. Em 2008, ao participar no Chile de 
um congresso internacional organizado pela 
indústria têxtil, uma das que convivem com 
grandes problemas de poluição, ganhou o 

primeiro prêmio apresentando resultados de 
tratamento de efluente têxtil em um reator com 
placas paralelas e colmeia de alumínio. Foi 
convidado para o congresso seguinte, a ser 
realizado no Peru dois anos depois, para 
apresentar um reator de cobre, de particular 
interesse para países como Chile e Peru, que 
detêm grandes jazidas do metal. Razões de 
saúde o impediram de comparecer. 
Posteriormente projetou um reator de cobre, 
construído por um dos seus alunos de pós-
graduação, que o testou e utilizou com sucesso 
em sua empresa têxtil. Neste caso, informa ele, 
cerca de 70% da água tratada por eletroflotação 
pode ser retornada ao processo e a parte 
restante utilizada para lavagem de chão e 
banheiros. 
Embora os resultados se relevem muito 
promissores, ele não tem conhecimento de 
grandes empreendimentos no mundo envolvendo 
essa técnica. Por essa razão acha fundamental 
ampliar o trabalho com estudos de viabilidade, 
realizando o levantamento dos custos dos 
reatores, que devem ser calculados com 
dimensões adequadas a cada caso, do desgaste 
das placas, dos consumos de energia, de forma a 
poder comparar os resultados com os processos 
convencionais, que utilizam produtos químicos. 
“Não temos condições ainda de projetar um 
reator de grande porte. Estamos ainda na fase de 
aquisição de dados que permitirão fazê-lo ou não 
no futuro. Faz-se necessário montar um reator 
em escala piloto, com capacidade de um a dois 
mil litros e repetir os testes. Sei vagamente de 
algumas experiências de grande porte realizadas 
e que talvez possam a vir a contribuir com 
subsídios. Volto a frisar que não inventei o 
sistema, apenas o estou resgatando e tentando 
colaborar para o estudo de sua viabilidade, quer 
empregado isoladamente ou em conjunto com 
outras técnicas”, esclarece o professor Sinézio. 
Na escala que adotou em seu reator (50 L), ele 
tem constatado que um tratamento que 
demanda hoje uma ou duas semanas passa a ser 
realizado em 20 minutos. Julga que os resultados 
de que dispõe o credenciam afirmar que o 
sistema pode ser extrapolado para escalas bem 
maiores.  
Para o professor Sinézio, “o principal enfoque da 
pesquisa é o da investigação de uma técnica que 
possa vir a servir de opção em processos de 
tratamento de efluentes. Uma técnica única 
muito provavelmente não será suficiente para 
abarcar uma ampla gama de contaminantes”. 
A propósito da variedade de soluções e 
alternativas, ele menciona um projeto em que 
utiliza tanques acoplados de modo que, no 
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primeiro, se retire inicialmente e mais 
rapidamente a parte espessa de sólidos dispersos 
para, na sequência, processar-se o clareamento 
definitivo. Esse sistema permitiria a utilização de 
potências adequadas a cada estágio e para vários 
volumes. 
A preocupação do pesquisador também é a de 
procurar localizar a existência de um sistema de 
simulação computacional que pudesse vir a ser 
utilizado no estudo da viabilidade desses tipos de 
processos, o que viria a facilitar sobremaneira o 
estudo, pois já dispõe de muitos dados que 
podem nortear projetos futuros. Ele faz questão 
de enfatizar que tem desenvolvido seus trabalhos 
construindo os equipamentos e adaptando 
componentes de forma a realizar uma pesquisa 
básica a custos muito baixos: “Os trabalhos que 
orientamos desenvolveram-se praticamente a 
custo zero. A fonte de tensão, por exemplo, 
resulta do aproveitamento de fontes descartadas 
de computadores, nas quais são feitas 
modificações para obter correntes elétricas 
elevadas, maiores que 20 ampères para tensão 
de 15 volts”, conclui. 
 
Próteses biofabricadas 
(Texto original: Alessandro Silva; fotos: 
Antoninho Perri e Antonio Scarpinetti) 
A linha de pesquisa em biofabricação de 
próteses, desenvolvida pelo professor Rubens 
Maciel Filho, do Departamento de 
Desenvolvimento de Processos e Produtos 
(DDPP), através do Instituto Nacional de Ciência 
e Tecnologia em Biofabricação – Biofabris, foi 
objeto de uma extensa matéria na edição 572 do 
Jornal da UNICAMP. 
A reportagem descreve a biofabricação de 
próteses para reparar lesões craniofaciais nas 
quais existe a ausência de uma parte do osso da 
cabeça, seja por acidente ou doença. Um grupo 
de quinze pacientes (quatro deles já foram 
operados) formam o grupo de estudo clínico que 
receberá próteses de titânio desenvolvidas no 
Biofabris, com cirurgias realizadas no Hospital 
das Clínicas da UNICAMP. 
O conceito de “biofabricação” consiste em 
utilizar técnicas de engenharia e biomateriais 
para a construção de estruturas tridimensionais, 
fabricação e confecção de substitutos biológicos 
que atuarão no tratamento, restauração e 
estruturação de órgãos e tecidos humanos. O 
Biofabris, que é ligado ao Ministério de Ciência, 
Tecnologia e Inovação e é coordenado pelo 
professor Rubens Maciel Filho, reúne 
pesquisadores de quatro unidades da UNICAMP 
(FEQ, FEM, FCM e IFGW) e de outras 

universidades e institutos de pesquisa do país, de 
diferentes áreas, que trabalham de forma 
integrada e multidisciplinar. 
 

 
 
A etapa de estudos clínicos servirá para que a 
equipe de pesquisa avalie todo o processo, desde 
a fabricação da peça até a fase pós-cirúrgica, 
verificando, por exemplo, a biocompatibilidade 
do material escolhido, o titânio – se não há 
processo de rejeição e outros complicadores 
eventuais nesse tipo de reconstrução. Os 
pacientes serão acompanhados por, no mínimo, 
um ano a partir da realização da cirurgia, mas o 
prazo pode ser ampliado de acordo com as 
necessidades da pesquisa. “Todas as etapas são 
importantes, mas o estudo clínico é fundamental 
para que tenhamos uma avaliação do que foi 
feito, desde a escolha do material até as 
técnicas de fabricação e cirurgia”, explica o 
professor Rubens. 
Atualmente, próteses sob medida, do tipo 
pesquisado pelo laboratório, feitas de titânio, 
são produzidas apenas no exterior e com alto 
custo. Outras, construídas com diferentes 
materiais (metacrilato ou cerâmica, por 
exemplo), no Brasil, podem custar mais de R$ 
100 mil.  
“A nossa ideia é desenvolver um produto para ser 
utilizado no Sistema Único de Saúde”, afirma a 
professora Cecília Zavaglia, do Departamento de 
Engenharia de Materiais da Faculdade de 
Engenharia Mecânica, vice-coordenadora do 
Biofabris. A técnica desenvolvida para a 
produção das próteses craniofaciais poderá ser 
replicada para qualquer osso do corpo humano. 
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Além disso, as pesquisas realizadas no Biofabris 
podem resultar na descoberta de novos 
biomateriais (de origem natural ou sintética, 
usado para a substituição, por qualquer período 
de tempo, de tecido, órgão ou função do corpo), 
novas próteses e implantes, assim como no 
desenvolvimento de máquinas para a produção 
das peças, entre outras inovações. 
A matéria-prima das peças cranianas é uma liga à 
base de titânio, um elemento metálico leve e 
resistente, muito empregado em próteses 
ortopédicas e odontológicas. “Decidimos 
desenvolver uma prótese customizada, ou seja, 
com as dimensões precisas, fiéis à falha 
existente no paciente, e com um material leve e 
resistente o suficiente para preencher uma falha 
óssea de larga escala”, explica André Jardini, 
pesquisador sênior do Biofabris. 
Os primeiros anos da pesquisa foram dedicados à 
construção da prótese customizada, projetada 
para adaptar-se à deformidade existente, 
garantindo, ao mesmo tempo, a recuperação da 
aparência estética e a funcionalidade perdida – a 
proteção do cérebro. “A preocupação do 
Biofabris não foi simplesmente construir algo de 
metal, que se encaixe no crânio, mas verificar o 
que pode ser melhorado na integração, que seja 
compatível e que favoreça o crescimento celular. 
Além disso, a escolha do titânio não foi 
aleatória, porque o material já vem sendo usado 
há certo tempo na área médica”, afirma o 
médico Paulo Kharmandayan, representante da 
FCM no projeto. 
O processo de fabricação começa com a 
realização de exames em um tomógrafo, capaz 
de construir, de forma não invasiva, em imagens 
2D, a área do crânio a ser reparada, por meio de 
milhares de fatias captadas a cada milímetro 
“fotografado”. Essas informações são inseridas 
no programa InVesalius, desenvolvido pelo CTI 
Renato Archer, centro de pesquisa parceiro do 
Biofabris, que ajuda a reconstruir em 3D o crânio 
do paciente. Nessa etapa, comparando o lado 
sadio com a parte afetada, os pesquisadores 
conseguem criar uma prótese com dimensão e 
formato mais adequados, preservando a 
aparência e recuperando a função original de 
proteção ao cérebro. 
A partir desse modelo virtual da cabeça do 
paciente, são feitos um crânio-modelo e uma 
prótese, em polímero, com o apoio de uma 
impressora 3D (prototipagem rápida), um 
equipamento capaz de produzir um modelo 
tridimensional por meio de sucessivas camadas 
de material. Esses dois moldes são usados pela 
equipe médica para avaliação da peça e para o 
planejamento do procedimento operatório, o que 

ajuda a reduzir o tempo da operação e evitar 
eventuais complicadores, como potenciais 
dificuldades para a fixação da peça. 
 

 
 
Como comparação, a técnica convencional e 
mais barata de reparação de deformidades 
cranianas exige que a prótese seja modelada à 
mão pelo médico, durante a cirurgia, sem o 
mesmo suporte tecnológico e a precisão 
possibilitada pelo computador. Os dois resultados 
finais são diferentes. A prótese do Biofabris 
respeita a anatomia do crânio, o mais perto 
possível das dimensões e formatos da parte óssea 
perdida. Um dos pacientes já operados na 
UNICAMP, por exemplo, apresentava ausência de 
uma área de 15 por 12 centímetros, área 
equivalente à de dois celulares posicionados um 
ao lado do outro. 
Não é uma tarefa simples produzir a prótese. Isso 
porque o crânio não é simétrico. Os lados 
parecem iguais, mas não são e isso exige que os 
projetistas realizem uma série de ajustes para o 
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encaixe perfeito. “Não é somente um problema 
de estética, mas também de segurança para o 
paciente”, destaca a professora Cecília Zavaglia. 
Ao ser implantada, a peça fica apoiada nas 
bordas de osso da deformidade craniana. 
Aprovado o protótipo pelos engenheiros e 
médicos da equipe, começa a produção em um 
equipamento denominado “Sinterização Direta 
de Metais por Laser”. A UNICAMP foi a primeira 
instituição de ensino e pesquisa do hemisfério sul 
a receber uma máquina desse tipo. Na prática, 
permite esculpir a prótese com titânio em pó, 
camada por camada. irradiada por laser. Desta 
forma surge o modelo definitivo da prótese 
craniana, construído com o metal fundido. Após 
essa etapa, a prótese de titânio passa por um 
pós-tratamento da superfície, limpeza e 
esterilização no Laboratório de Tratamento e 
Funcionalização de Superfície Instituto de Física 
(IFGW), coordenado pelo físico Carlos Sales 
Lambert. 
O último passo é a cirurgia para implantar a 
prótese. “A avaliação clínica é importante 
porque ajudará a avaliar o que foi feito até o 
momento, como atendemos as necessidades do 
cirurgião, se a escolha do material foi a mais 
adequada, o que precisamos fazer para que 
ocorra uma melhor osteointegração [entre o osso 
e a peça de metal] e se a técnica de produção 
foi a mais adequada”, avalia o professor Rubens. 
 

 
 
 
 

Os pesquisadores do Biofabris encontraram 
investimento para a aquisição de equipamentos 
de última geração, mas tiveram de percorrer 
todo o processo para projetar, construir e 
implantar próteses cranianas. O que isso 
representa para o país? Algo imensurável, porque 
esse conhecimento, o domínio e o registro 
científico de todo o processo, irá facilitar a 
obtenção de licenças obrigatórias para a 
comercialização desse tipo de produto, como a 
emitida pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), e favorecer o surgimento de 
uma indústria nacional capaz de suprir a 
demanda de pacientes no país. 
“O objetivo do Instituto Biofabris é potencializar 
o desenvolvimento de tecnologia e 
conhecimento, além de difundir no meio 
brasileiro o conhecimento e as condições de 
fabricação”, afirma o doutor Paulo 
Kharmandayan. Ou seja, toda a tecnologia e 
conhecimento agregada pelo estudo será 
brasileira. “Para cada dificuldade encontrada, e 
o instituto já tem quase cinco anos, 
desenvolvemos soluções brasileiras para todas as 
etapas do processo. Eventualmente, no futuro, 
poderemos até construir máquinas, desenvolver 
novos materiais, dar início a um novo segmento 
industrial”, avalia o professor Rubens. 
Graças ao caráter multidisciplinar e à 
participação de várias instituições de pesquisa do 
país, o Biofabris é um grande laboratório para 
múltiplas pesquisas, de doutorado e mestrado, 
que ajudam a aprimorar os projetos em 
andamento. Novos biomateriais, técnicas e 
empregos têm sido desenvolvidos. Apenas em 
relação a próteses, para se ter uma ideia do 
mercado potencial, existem hoje no Brasil menos 
de mil empresas que produzem órteses e 
próteses, segundo a Associação Brasileira de 
Ortopedia Técnica (ABOTEC), para um 
contingente de 25 milhões de brasileiros que 
precisam delas. Na Alemanha existem três vezes 
mais empresas. 
As instituições que fazem parte do Biofabris são 
UNICAMP (FEQ, FCM, FEM e IFGW); Universidade 
de São Paulo (USP); Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP); Instituto de Pesquisas Nucleares 
(IPEN); Centro de Tecnologia da Informação 
Renato Archer (CTI); Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP); Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Instituto 
Nacional de Tecnologia (INT); Instituto Federal 
de Ensino, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 
(IFES); Instituto Militar de Engenharia (IME); 
Universidade Federal do Pará (UFPA); 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” (UNESP). 


