
Seminário Anton Paar 
Rheo Academy: Reologia aplicada a Fármacos, Alimentos e 
Biopolímeros 

 

Dia: 16/08/2018 

Horário: das 9h às 12h (30 minutos de Coffe Break) 

Local: UFRJ - Rio de Janeiro 

Palestrante: Markus Nemeth (descrição abaixo) 

Idioma do seminário: Inglês 

Valor: Gratuito  

Público: Todos os interessados (graduação e pós graduação) e empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Fármacos  

 As características reológicas dos cosméticos e produtos farmacêuticos tem grande importância em 

suas diferentes aplicações como etapas de produção, envaze e armazenamento. As condições de uso 

também podem ser simuladas como a sensação de um creme aplicado na pele ou mesmo a apertada 

para fora do tubo. Além disso, testes reológicos podem ser utilizados como parâmetros de controle para 

obter uma alta qualidade de forma consistente e contínua.  

 

2 Alimentos 

 Muitas das propriedades que sentimos quando consumimos alimentos estão amplamente 

relacionadas com reologia, como sua cremosidade, suculência, suavidade, fragilidade, maciez, dureza. A 

caracterização das propriedades reológicas dos alimentos tem uma importância cada vez maior para 

avaliar a qualidade das matérias-primas, prevendo o comportamento dos materiais durante o 

processamento e para atender às necessidades de armazenamento e estabilidade. 
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3 Biopolímeros 

 Os polímeros estão entre os materiais mais importantes para utilização técnica e representam um 

papel essencial na vida cotidiana, atualmente o interesse no desenvolvimento e uso de polímeros naturais 

vem ganhando grande atenção da indústria, a reologia permite a determinação de propriedades 

relevantes para diferentes aplicações desses materiais e caracterização dos mesmos, como temperatura 

de transição vítrea e propriedades viscoelásticas 

 

Speaker Profile – Markus Nemeth 

 

 Markus Nemeth, born in 1983, completed a degree in Chemical Engineering at the University of 

Applied Sciences Esslingen, Germany with the focus on paint and coatings. He has gained a wealth of 

experience in the field of practical rheology during the last 7 years with the rheometer manufacturer Anton 

Paar Germany. Meanwhile he has held seminars and trainings for employees of companies and institutes 

from a wide range of technical branches all over the world. These seminars are giving information on the 

basics of rheology and rheometry as well as on a useful transfer of this knowledge into industrial practice. 

 

 

 


