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Editorial

Prezados leitores,

Apresentamos o segundo número do oitavo volume de 

Exacta, mantendo seu firme  compromisso da sua linha edito-

rial, objetivando a qualidade e o mérito dos trabalhos vincula-

dos. Com vistas a tornar a publicação mais dinâmica, optou-

se por adotar o formato com menos artigos, porém com uma 

periodicidade maior. Alinhada a essa estratégia, esse volume 

traz doze artigos de colaboradores de diversas instituições de 

ensino e pesquisa do País. Esses textos versam sobre assuntos 

das muitas especialidades que compõem as Ciências Exatas, 

com representação das diferentes engenharias e ciência da 

Computação, reforçando assim a vocação multidisciplinar da 

revista. Começamos com três contribuições da Engenharia 

de Produção. O primeiro deles aborda a Gestão Ambiental, 

que tem crescido em  importância nos últimos anos, princi-

palmente devido aos debates ocorridos a respeito da susten-

tabilidade e das mudanças climáticas ocorridas no planeta. 

Na sequência, apresentamos um artigo no qual é sugerida a 

utilização de uma adaptação do Balanced Scorecard - BSC 

como ferramenta de medição e avaliação de desempenho das 

incubadoras. Temos também um artigo que tem como pro-

posta analisar as dimensões da qualidade dos serviços inter-

nos prestados por uma empresa subcontratada de serviços de 

manutenção de utilidades em uma empresa de manufatura na 

cidade de São Paulo.Temos também quatro contribuições da 

Engenharia Química. No primeiro deles é apresentada uma 

proposta de degradação fotoquímica e o reuso da água de um 

efluente têxtil em novos tingimentos a partir do tratamen-

to com UV. Na sequência um artigo aborda extração ação e 

Caracterização de uma enzima proteolítica do curauá, uma 

planta fibrosa encontrada no Norte e Centro-oeste do Brasil, 

uma bromeliácea de características físico-químicas que lhe 

conferem grande potencial de utilização na indústria automo-

bilística, como fonte de fibras. O terceiro artigo apresenta um 
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estudo de viabilidade de secagem da biomassa da 

banana verde em uma unidade piloto de spray 

dryer com atomizador rotativo. O trabalho se-

guinte propõe a purificação de  lipases através do 

SBA PEG4000/sal fosfato. Temos também uma 

contribuição que  apresenta a produção de bios-

surfactante por P. fluorescens em meio contendo 

caldo de abacaxi e óleo de girassol pós-fritura 

(5%) por 72 horas, a 150 rpm e 37ºC. O biopo-

límero removeu 75,4% do óleo queimado do solo 

do semi-árido de Pernambuco, sugerindo alta 

eficiência nos processos de biorremediação. Na 

sequência, é apresentado um estudo comparativo 

de modelos estatísticos para redução da viscosi-

dade em misturas de biodieseis (Mamona e Soja), 

usando uma metodologia de superfície de respos-

ta – RSM, baseada em planejamentos fatoriais, 

com o objetivo de prever o melhor caminho para 

se obter um biodiesel com menor viscosidade. 

Outro texto tem como proposta o processamento 

e avaliação da estabilidade da farinha de banana 

verde durante noventa dias de armazenamento 

a temperatura ambiente (26ºC) como opção no 

aproveitamento do excedente de produção contri-

buindo com a minimização do desperdício.  Há 

também um artigo, em língua inglesa, sobre um 

estudo comparativo de duas técnicas de  com-

pressão de imagens que combinadas com técnicas 

de inteligência artificial, podem ser usadas no de-

senvolvimento de uma ferramenta computacional 

de suporte à decisão na troca de ferramentas de 

corte.  Ainda nessa linha é apresentado  um ar-

tigo no qual  algoritmos de busca heurística são 

aplicados na estimação de parâmetros em um 

problema particular de gestão de estoque. 

Com a diversidade e o nível dos artigos 

apresentados, aliados à proposta de tornar a 

revista mais dinâmica, esperamos contribuir na 

divulgação dos resultados científicos, de forma 

isenta e imparcial, tendo como mote a credibili-

dade da revista. 

Boa leitura a todos!

André Felipe Henriques Librantz
Editor Científico


