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EDUARDO J. S. VICHI

O Professor Eduardo
Joaquim de Souza
Vichi foi uma figura
de destaque na vida
acadêmica do Insti-
tuto de Química da
Unicamp, não so-
mente como pesqui-
sador, mas também
como educador. Ele
está entre os pionei-
ros que, no inicio da
década de 70, ajuda-
ram a construir e im-
plantar o sistema de
ensino e pesquisa
deste Instituto. O
pesquisador nasceu
na cidade de Serra
Negra, município no
estado de SP localizado próximo a Águas de Lindóia, em 30
de agosto de 1938.

O Prof. Vichi graduou-se como bacharel e licenciado em
Química pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da
Universidade de São Paulo, em 1967. Durante sua gradua-
ção trabalhou na Alumínio do Brasil S.A. como técnico au-
xiliar, começando a adquirir já naquele momento um tipo de
experiência incomum no ambiente acadêmico. Em 1967,
começou sua carreira como professor, inicialmente no nível
médio, no Liceu Eduardo Prado, no Colégio de Aplicação e
no Instituto Educacional Oswaldo Quirino, todos na cidade
de São Paulo. Em 1972 obteve o título de Doutor em Ciênci-
as, no Instituto de Química da Universidade de São Paulo
(na área de Química), sob a orientação do Prof. Pawel
Krumholz no campo da cinética e mecanismos de reações de
compostos de Fe(II).

Iniciou a sua carreira acadêmica no Instituto de Química
da Unicamp como Assistente junto ao Departamento de Físi-
co-Química, em tempo parcial, em março de 1970. No mes-
mo mês, ele também iniciou como Professor de Ensino Supe-
rior na Fundação Educacional de Barretos. Felizmente as via-
gens entre Campinas e Barretos duraram pouco porque, em
21 de janeiro de 1971, ele passou ao Regime de Dedicação
Integral à Docência e à Pesquisa, no IQ-UNICAMP. Na mes-
ma ocasião o Prof. Vichi passou a MS-2. Foi então que se
iniciou a implantação da área de cinética de reações de com-
plexos de Fe(II) com ligantes diimínicos no IQ-UNICAMP.
Entre 1975 e 1977 realizou o seu estágio de pós-doutoramento
na Universidade de Cambridge, Inglaterra, onde se especializou
na área de compostos organometálicos.

Bem mais recentemente, em 1987, o Prof. Vichi iniciou
uma nova linha de pesquisa no IQ. Inicialmente com o ex-
aluno e colega, Edison Stein, começou a trabalhar com
zeólitos e peneiras moleculares. Ele foi o pioneiro em uma

área que viria a se consolidar no IQ.
Após os primeiros estudos envolvendo a preparação e

determinação dos sítios ativos em zeólitos, o Prof. Vichi
partiu para o que era o seu sonho: utilizar as cavidades
zeolíticas como reatores e acompanhar a cinética das rea-
ções ocorrendo no seu interior! Por que não fazer do balão
de reação um outro reagente? Era a questão que ele se pro-
punha a responder.

Essa linha de pesquisas, que se mostrou muito mais am-
pla do que imaginada, contou com a colaboração dos Profs.
Anthony J. Pöe e Geoffrey A. Ozin, ambos do Lash Miller
Chemical Laboratories da Universidade de Toronto. O tra-
balho conjunto durou até os dias de hoje, com visitas cons-
tantes de trabalho e intercâmbio de estudantes. Esse traba-
lho foi objeto de uma reportagem muito interessante na
Chemical Engineering News, tal era a originalidade do con-
ceito e do enfoque que o Prof. Vichi propunha.

No Instituto de Química da UNICAMP destacou-se tam-
bém por sua atuação como Chefe do Departamento de Quí-
mica Inorgânica (1987-1991), como Membro da Congrega-
ção, como Coordenador da Pós-graduação (1996-1998) e
como Membro da Câmara Curricular da UNICAMP (1978-
1982). Aposentou-se em 3 de outubro de 1998, continuando,
porém, suas atividades de ensino e pesquisa como Professor
Convidado.

Externamente, teve uma atuação destacada como Secre-
tário Geral da Sociedade Brasileira de Química, SBQ, por
duas gestões sucessivas, além de Editor Associado da Revis-
ta Química Nova. Foi durante sua segunda gestão como Se-
cretário Geral da SBQ que ele assinou, junto com o Prof.
Alberto Romão Dias, Secretário Geral da Sociedade
Portuguêsa de Química, o Protocolo de Colaboração entre
as duas Sociedades Científicas. Recentemente recebeu, em
reconhecimento à sua enorme contribuição para o desenvol-
vimento da Química, a medalha Journal of the Brazilian
Chemical Society conferida pela SBQ.

As atividades de extensão tiveram ainda um papel im-
portante para o Prof. Vichi. No início da década de 80 foi
muito grande a sua contribuição para a implementação do
curso de pós-graduação no então Departamento de Química
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto
Alegre. Vários dos atuais docentes da Instituição foram nes-
ta época, aproximadamente 1985, incentivados pelo pesqui-
sador na carreira acadêmica desta universidade.

Muitos dos seus ex-alunos estão atuando em diversas uni-
versidades do país, como pesquisadores e educadores de des-
taque: Angela Maria Possati Aud, Annelise E. Gerbase, Edison
Stein, Ernesto Bernardi Junior, Heloise O. Pastore, Helvio
Henrique Santos, Humberto Osorio Stumpf, Irma Kruger
Lauf, José Geraldo M. Lira, José Roberto Bertolino, Matthieu
Tubino, Paulo Cezar Bodstein Gomes, Ricardo Forner, Sandra
T. F. Furtado e Vânia Nogueira.

Sua atividade científica foi bastante rica, tendo publica-
do vários trabalhos importantes em revistas reconhecidas da
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área. O seu engajamento nas atividades de pesquisa e exten-
são no Instituto de Química e na UNICAMP foi sempre mui-
to intenso, contribuindo bastante para a consolidação da ins-
tituição no país como um centro de ensino e pesquisa de
excelência.

Suas características pessoais eram, no entanto, o que mais
chamava a atenção de quem se aproximava para conversar
com o Professor Vichi. Sempre bem disposto, bem humorado,
sonhador e segundo o depoimento de alunos que tiveram o
privilégio de conviver com ele como orientados “o  Prof.
Eduardo Vichi era uma pessoa especial,  incentivadora, hu-
mana e ética.  Feliz de nós que pudemos conviver com ele
em algum momento de nossas vidas”. Outros colegas desta-

cam sua generosidade e imparcialidade nos momentos mais
difíceis: “O Prof. Vichi tinha um modo especial de ouvir e de
aconselhar, sua grande experiência acadêmica o tornava
capaz de compreender diversos problemas dos colegas em
início de carreira e direcionar esforços e energia aos alvos
corretos”.

O “grande Quincas”, apelido carinhoso pelo qual era tam-
bém conhecido, nos deixou, precocemente, no dia 10 de
março de 2007, vítima de enfermidade cardíaca. Era casado
com Ana Maron Vichi e deixou três filhos e seis netos.

Aécio P. Chagas, Ronaldo A. Pilli e Yoshitaka Gushikem
Instituto de Química, UNICAMP

A Diretoria/Conselho e funcionários da SBQ e os Editores de Química Nova associam-se aos pesquisadores da
Unicamp nesta homenagem ao Professor Eduardo Vichi, ex-Diretor da SBQ (1984-1988) e ex-Editor de QN
(1985-1989).

Comemoração dos 10 anos da SBQ – Brasília, 1987. Na foto aparecem, da esquerda para a direita, os membros da Diretoria: Sérgio Massaro
– 1o. Secretária; Helena M. C. Ferraz – 1a. Tesoureira; Vera L. Pardini – Tesoureira Geral; Ângelo C. Pinto – Presidente; Dirce M. F. Campos

– Secretária Executiva; Eduardo J. S. Vichi – Secretário Geral e Etelvino J. H. Bechara – Vice-Presidente.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


