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Eduardo Falabella, um dos ícones da catálise 

no Brasil, é carioca, nascido na Ilha do Governador em 

abril de 1954. Engenheiro químico, graduado pela 

Escola de Química da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, possui mestrado e doutorado em Catálise. 

Eduardo vem de uma família de professores 

universitários, onde estudar era prioridade. Estava 

em seu sangue o amor pela pesquisa e pelo ensino, 

espelhado pela sua brilhante carreira profissional de 

mais de 40 anos. Ele aceitou o desafio de redigir um 

texto no qual conta um pouco sobre a sua trajetória e 

a sua paixão pela Química. Eduardo Falabella é 

reconhecido nacional e internacionalmente por seus 

trabalhos, pelos prêmios e honrarias que recebeu em 

vida, e pelo seu carisma como professor e pessoa. 

Casado com Maria Christina, é pai de Felipe Cardoso. 

Atualmente, é professor titular do Departamento de 

Processos Orgânicos da Escola de Química da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, local de sua 

graduação. Uma leitura tocante e motivadora para os 

jovens que sonham atuar na área química e 

concretizar suas aspirações nas áreas de pesquisa e 

ensino.

*     *     *

 Eduardo sempre diz que o lema em sua casa era 

mens sana in corpore sano. Estudo e esporte eram os 

grandes valores de sua família. Seu bisavô era arquiteto, 

formado em Paris, assim como seu avô, Eduardo Duarte de 

Sousa-Aguiar, e seu pai, Edmo Costa Sousa-Aguiar. 

Eduardo diz que se tornou engenheiro químico “por 

teimosia”, já que todos esperavam que fizesse arquitetura. 

Para isso, muito o 

influenciaram seu 

primo e padrinho, 

Edgard Sousa-Aguiar 

Vieira, engenheiro 

químico e um dos 

primeiros PhD em 

engenharia química 

no Brasil, e sua tia e 

m a d r i n h a  M a r i a 

Helena Falabel la, 

química e geóloga.  

 Também foi de grande importância o papel de sua 

mãe, Maria Arminda Falabella Sousa-Aguiar, renomada 

professora de Literatura Francesa da UFRJ, que forjou seu 

gosto pelas letras e pela literatura.

 Eduardo era muito estudioso, mas também 

dedicado aos esportes. Foi bom nadador, chegando a ser 

campeão carioca dos 200 m borboleta, tendo competido 

em campeonatos realizados em vários estados e até na 

Argentina. A natação lhe proporcionou um importante 

sentido de disciplina, o que muito o ajudou na sua carreira 

de pesquisador. 

 Ao se graduar na UFRJ, foi convidado, junto com 

sua amiga e atualmente Professora Emérita da UFRJ 

Adelaide Maria de Souza Antunes, a ingressar no Mestrado 

da COPPE. Eduardo já era monitor de Cinética e Cálculo de 

Reatores do Prof. Martin Schmal, seu mentor e amigo, e 

logo se dedicou à Catálise. Em 1978, o Brasil se torna a sede 

do VI Congresso Ibero-americano de Catálise, sob a 

presidência de Martin Schmal. Eduardo colabora na 

organização e tem o prazer de interagir com grandes 

nomes da catálise mundial. 

Um pioneiro da catálise por zeólitas no Brasil

Eduardo Falabella
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 Merecem destaque os saudosos professores 

David Trimm e Heinrich Noller, que permanecem no Brasil 

por algum tempo, ministrando cursos de pós-graduação. 

Eduardo participa como aluno dos dois cursos. O curso do 

Prof. Noller sobre Catálise Ácido/Base revela um novo 

mundo para ele. Havia estudado zeólitas com sua tia, em 

suas aulas de mineralogia, e ficara impressionado com as 

propriedades cristalinas dessas peneiras moleculares. O 

curso de Noller lhe abre novas perspectivas, ou seja, 

aprende sobre as incríveis propriedades ácidas desses 

aluminossilicatos cristalinos e suas infindáveis aplicações 

na Catálise. Incentivado por Noller, participa de um 

concurso de bolsas do governo austríaco, tira primeiro 

lugar e ganha uma bolsa para estagiar na prestigiosa 

Technische Universität Wien. Em Viena, trabalha com 

zeólitas e publica o relatório “Untersuchungs Methoden 

auf dem Gebiet der Katalyse und der katalytichen 

Prozessen”. 

	 Antes de viajar para Viena, Eduardo faz concurso 

para docente da área de Cinética e Termodinâmica da 

Escola de Química. Segundo suas próprias palavras, sua 

banca de concurso, formada pelos ilustres catedráticos 

Paulo Emygdio Barbosa, Bernardo Mascarenhas e Augusto 

Zamith, era de “assustar”. Estudou muito e conseguiu tirar 

primeiro lugar, assumindo o posto de Prof. Assistente do 

Departamento de Engenharia Química. Apesar de 

concursado para Cinética e Termodinâmica, para auxiliar o 

colega Giulio Massarani, passou a dividir com ele o curso 

de Operações Unitárias. 

 Continuou estudando zeólitas e devorou o livro de 

Donald Breck, recém-publicado. Seus resumos desse livro 

ainda são usados por seus alunos. Foi convidado e tornou-

se membro da Comissão de Catálise do Instituto Brasileiro 

de Petróleo,  a judando a 

o r g a n i z a r  o s  p r i m e i r o s 

Congressos Brasileiros de 

Catálise, em 1981 e 1983. Em 

1985, é escolhido presidente 

do III Congresso Brasileiro de 

Catálise, em Salvador.

	 Mas seu grande sonho 

ainda estava por vir. Eduardo 

queria trabalhar industrialmente com zeólitas, sonho 

remoto já que plantas industriais não existiam no Brasil. 

Nesse momento, acontece o milagre. Motivada pela 

guerra das Malvinas e o embargo feito à Argentina, a 

Petrobrás resolve montar uma fábrica de catalisadores de 

FCC, a primeira no hemisfério sul. Tal fábrica tinha, como 

principal etapa, uma unidade de síntese e modificação de 

zeólitas Y.

O CENPES e a FCCSA

	 Eduardo é contratado para trabalhar no CENPES, 

na área de zeólitas. Integra a primeira equipe que vai para 

a Holanda, em 1985, para proceder à Transferência de 

Tecnologia da sócia (AKZO CHEMIE) para o novo 

empreendimento. Ao voltar, em 1986, ajuda a instalar a 

Fábrica Carioca de Catalisadores (FCCSA), passando a 

trabalhar diretamente com o processo de síntese e 

modificação de zeólitas na planta. Diz Eduardo: “Trabalhar 

em laboratório é muito gratificante, sobretudo em 

pesquisa aplicada. Mas nada se iguala ao prazer de 

produzir em grande escala. Mais ainda, quando você vê 

chegar à planta industrial uma rota química que você 

idealizou teoricamente, testou em laboratório o conceito 

e fez o scale-up em planta piloto. Poucos profissionais 

podem ter esse tipo de realização, e eu a tive. Acho que 

atuar na FCCSA fez toda a diferença na minha carreira 

profissional.”

 Apesar de sua atuação na indústria, nunca 

abandona a docência, outra de suas grandes paixões. 

Desiste do regime de professor tempo integral e se torna 

docente em tempo parcial. De maneira inovadora, 

consegue da Petrobrás a permissão para ter alunos de 

Mestrado e Doutorado trabalhando em seus laboratórios 

Zeolita Y à esquerda e zeólita ZSM-5 a direita 
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do CENPES, num verdadeiro win-win game. Segundo suas 

palavras, “toda universidade deveria ter em seu quadro 

professores em tempo parcial, que tenham vivido no 

mundo não-acadêmico. Sua contribuição é fundamental 

para que os alunos percebam a distância entre a Academia 

e o universo da produção”. Entabula, então, uma profícua 

parceria com o Prof. José Luiz Monteiro, e, juntos, 

orientam várias teses na área de zeólitas. Na FCC, conta 

com a inestimável colaboração de seu saudoso amigo 

Jorge Gusmão da Silva, brilhante pesquisador, que gera 

ideias de pesquisa a partir de problemas ocorridos na 

fábrica. Dá início a uma fase muito rica em termos de 

produção tecnológica, utilizando para tal, atividades de 

trouble-shooting na FCCSA.

	 Passa a atuar intensamente no campo de 

modificação de zeólitas, trabalhando em troca iônica, 

calcinação e, sobretudo, desaluminização. Desenvolve 

rotas novas, e pesquisa profundamente o papel de terras 

raras como agentes de modificação da acidez de zeólitas, 

publicando vários artigos definitivos na área. Recebe o 

prêmio Governador do Estado de São Paulo por sua 

patente internacional sobre zeólitas fosfatadas. Dedica-se, 

então, ao estudo de acessibilidade em catalisadores 

zeolíticos, criando o conceito de acessibilidade e, junto 

com Maria Letícia Valle, o teste de craqueamento com 

triisopropilbenzeno, usado internacionalmente até hoje.

	 São dessa época as teses de excelentes alunos 

como Pedro Arroyo, Eledir Sobrinho, Celmy Barbosa, 

Marcos Pinhel, Lindoval Fernandes, José Marcos Ferreira, 

Henrique Cerqueira, Débora Forte, Maria Angélica 

Barros, Alexandre Leiras, Valmir Calsavara, Flávia 

Trigueiro, Cristina Hamelmann, Ricardo Pinto, Mirna Rupp 

e outros. Tais trabalhos muito contribuíram para o 

desenvolvimento da área de zeólitas no Brasil, formando 

profissionais que hoje atuam na Academia, na Indústria e 

no Governo.

O CYTED

	 Em 1990, Eduardo passa a integrar o programa 

internacional CYTED (Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo), participando com ponto focal do Brasil do 

projeto sobre o desenvolvimento de uma zeólita A 

biselada para uso em detergentes. O projeto durou 3 anos, 

congregando pesquisadores de vários países da Ibero-

américa e teve como resultado uma formulação de uma 

zeólita A com tamanho de cristal e morfologia 

adequados.

	 A partir desse primeiro projeto, Eduardo 

participou de diversos eventos do CYTED em 10 países, 

ministrando cursos e participando de redes e projetos.

 O programa CYTED foi uma grande iniciativa, que 

consolidou a interação entre pesquisadores ibero-

americanos, aumentando a visibilidade daqueles que dele 

participaram, permitindo, ademais, que importantes 

colaborações fossem estabelecidas.

A participação na UNIDO/ONU

	 Por intermédio de suas atividades no CYTED, 

Eduardo Falabella foi convidado a integrar o International 

Committee do International Centre for Science and High 

Technology (ICS) da UNIDO, localizado em Trieste, Itália. 

At u o u  b a s i ca m e nte  e m  te c n o l o g i a s  l i m p a s  e 

desenvolvimento sustentável. Como membro desse 

importante comitê, Eduardo participou de inúmeras 

reuniões técnicas. Também integrou o corpo docente de 

vários cursos em diversos países, participando, ainda, de 

muitas publicações do ICS. 

 Como parte de suas atividades, organizou e 

presidiu, em 1999, o International Workshop on Catalysis 

for Fine Chemistry, que congregou mais de uma centena 

de pesquisadores de vinte países.
Eduardo com Celmy Barbosa da UFPE e 
Mario Montes da Universidad del Pais Vasco
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A atuação em Fischer-Tropsch

	 Concomitantemente com o trabalho na área de 

zeólitas, Eduardo começou a estudar a síntese de Fischer-

Tropsch, no final dos anos 70. Suas atividades se 

intensificaram nos anos 90, culminando com um convite 

para gerenciar, no CENPES, um grupo inovador intitulado 

Célula GTL. O grupo reunia especialistas de diversas áreas, 

indo da síntese de catalisadores à engenharia básica, com 

o objetivo precípuo de desenvolver uma tecnologia capaz 

de gerar combustíveis líquidos a partir de gás natural.  Tal 

grupo gerou patentes e trabalhos científicos, e foi pioneiro 

no desenvolvimento de reatores de microcanais no Brasil. 

Adriano Fraga, Alex Bicudo e Isabela Brito foram 

excelentes colaboradores que fizeram depois teses sob a 

orientação de Eduardo Falabella.

	 Em razão de sua atuação na área GtL (gas-to-

liquids), Eduardo foi, junto com Martin Schmal e Fábio 
thBellot, eleito presidente do 8  Natural Gas Conversion 

Symposium em Natal, 2007. O evento reuniu centenas de 

pesquisadores do mundo inteiro, e gerou um volume do 

periódico Studies in Surface Science and Catalysis, do qual 

Eduardo, Fábio e Schmal foram editores.

	 Idealizou e criou, com apoio da Petrobras, A Rede 

Brasileira de Transformação Química de Gás Natural, que 

congregou mais de 70 pesquisadores de várias regiões do 

Brasil. Tal rede apoiou a criação de muitos laboratórios de 

pesquisa em universidades e centros de pesquisa. 

Começou então, junto com sua amiga e ilustre 

pesquisadora do INT Lúcia Appel, a desenvolver um 

combustível alternativo, o dimetiléter. Por esse trabalho, 

recebeu o prêmio nacional da ABIQUM.

Embaixador da catálise brasileira

	 Eduardo Falabella pode ser 

considerado um embaixador da 

Catálise brasileira e um desbravador 

em muitos campos. Foi o primeiro 

brasileiro a proferir uma conferência 

plenária em um Congresso Ibero-

americano de Catálise (Cartagena, 

1998). 

 Foi, igualmente, o único sul-

americano a ministrar uma Keynote 

thconvidada no 13  International Congress on Catalysis, 

Paris, 2004, abrindo, dessa forma, um caminho para que 

outros brasileiros também venham a representar o país 

em eventos internacionais. 

	 Em 2010, em Sorrento, Itália, Eduardo foi eleito 

membro do Council of the International Zeolite 

Association. Pela primeira vez um sul-americano ocupava 

uma posição nesse conselho.  Em seguida,  fo i 

honrosamente escolhido para presidir a International 

Zeolite Conference, trazendo, pela primeira vez, esse 

importante evento para a América do Sul, no Rio de 

Janeiro. Esse evento foi realizado com sucesso em 2016, 

contando com mais de 500 congressistas de todos os 

continentes. Eduardo destaca a inestimável colaboração 

de seus amigos e professores Claudio Mota, Cristiane 

Henriques e Heloise Pastore, membros da Comissão 

Organizadora do evento, sem cuja presença um congresso 

de tal monta não teria sido realizado.

A atuação em conversão de biomassa

  Começou a trabalhar na área no início dos 

anos 1990, co-orientando a tese de doutoramento de sua 

grande amiga e atual Professora Titular da UFPE, Celmy 

Barbosa.  Continuou atuando ativamente nesse campo. 

Recentemente, orientou teses em colaboração com outro 

grande amigo, Nei Pereira Jr., Professor Emérito da UFRJ, 

baluarte da área bioquímica, com quem vem aprendendo 

a combinar Catálise Heterogênea com Catálise Enzimática.

 Declara que orientar em conversão de biomassa 

alunos brilhantes como João Monnerat, Pedro Romano, 

Yuri Carvalho e Caio Rabello, bem como começar uma 

colaboração com o Professor Donato Aranda, igualmente 

seu querido amigo, lhe conferiu um ânimo de adolescente 

para produzir cada vez mais, bastante incomum na sua 

idade.

  Suas publicações em 

conversão de biomassa o fizeram 

ser convidado como conferencista 
s t

plenário no 1  International 

C o n g r e s s  o n  C a t a l y s i s  f o r 

bioref ineries (CATBIOR),  em 

Málaga, na Espanha, e, de novo, no 
n d2  International Congress on 

C a t a l y s i s  f o r  b i o r e f i n e r i e s  

(CATBIOR), em Dalian, China. 
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Palestra sobre biocombustíveis 
na University of Liverpool
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 Foi  convidado, então, a organizar o 3rd 

International Congress on Catalysis for Biorefineries. Com 

a ajuda de Claudio Mota, Lucia Appel, Cristiane Henriques 

e Rochel Lago, o evento internacional foi realizado com 

grande sucesso no Rio de Janeiro, em 2015, gerando um 

volume da revista Catalysis Today.

Prêmios

	 Eduardo Falabella foi agraciado com muitas 

condecorações nacionais e internacionais. Recebeu 

diversos prêmios, destacando-se o Plínio Cantanhede, em 

1994, como maior contribuição científica à área de 

petróleo e petroquímica no Brasil, o Governador Estado de 

São Paulo, em 1998, por sua patente internacional, e a 

Retorta de Ouro, em 2000, por suas realizações e 

contribuições à Comunidade Catalítica Nacional. Em 2005, 

foi agraciado com o prêmio Catálise e Sociedade, pela 

criação da Rede Nacional de Transformação Química de 

Gás Natural. Recebeu, em 2008, o Prêmio Nacional de 

Tecnologia da ABIQUIM por seus trabalhos em dimetiléter. 

Em 2012, recebeu a Medalha Lavoisier do Conselho 

Regional de Química III Região por sua contribuição ao 

desenvolvimento da Química no Rio de Janeiro. No ano 

seguinte, recebeu o prêmio internacional James Oldshue 

do American Institute of Chemical Engineers por sua 

contribuição à Engenharia Química Mundial. Em 2014, foi 

agraciado internacionalmente com o prêmio máximo da 

Sociedad Iberoamericana de Catálisis como o investigador 

sênior que mais contribuiu para o desenvolvimento da 

Catálise em Ibero-América. Em 2017, foi convidado a 

proferir várias conferências na China, recebendo, ao final 

de sua estada, o título de Honorary Professor da China 

University of Petroleum, Qingdao. 

O futuro

	 Eduardo Falabella Sousa-Aguiar segue muito 

ativo, como Professor Titular do Departamento de 

Processos Orgânicos da Escola de Química da UFRJ.

 Continua trabalhando com zeólitas, sintetizando, 

modificando, caracterizando e avaliando esses materiais 

de propriedades tão inusitadas. Gás natural, Fischer-

Tropsch e conversão de biomassa estão ainda na sua 

agenda de pesquisa. Afirma que pretende continuar 

pesquisando até o fim de seus dias.

	 Eduardo diz, também, que há vida fora dos 

laboratórios. Por isso, é poeta e contista premiado e está 

terminando seu primeiro romance. Estudou canto com 

Maria de Lourdes Cruz Lopes, e tem apresentado vários 

shows como cantor na noite carioca. Escreveu, dirigiu e

atuou em três peças musicais montadas na Escola de 

Química, tendo como elenco seus colegas químicos e 

engenheiros químicos. Segundo suas próprias palavras, “a 

vida me deu muito; uma linda família, uma companheira 

(Christina) de todas as horas, um filho e uma nora 

dedicados, uma profissão que adoro. Não soube ganhar 

dinheiro, mas isso pouco importa...”.

	 Declara, ao terminar: “Já me pediram para definir 

quem é Eduardo Falabella Sousa-Aguiar. Descobri, 

há anos, que não sou santo ou demônio, rei ou vassalo, 

sábio ou tolo. Sou, e tão somente, poeta. A poesia é 

a asa fugidia que me alça, a vela panda que me embala e 

impele. Na poesia sou corsário implacável a singrar mares 

não pacíficos, sou gaivota atrevida a mergulhar impune 

em canais gelados. Sou o nadador que descobre o pouco 

que importa quer se perca ou ganhe, quando se consegue 

beber a espuma das pernas dos primeiros sentindo nela 

um suave gosto de champanhe. Sou aquele que pretende 

iluminar as trevas de estradas não-trilhadas com enxames 

de vagalumes, que flutua indolente nas vagas tépidas de 

um mundo de sonhos, amando de forma indistinta e 

universal. Sou poeta e me orgulho disso. Sei que um dia 

me calarei. Mas até lá, permitam-me exercer meu canto, 

que não assusta nem fere. Entendam meu silêncio quando 

as sombras me inundam, abracem meu riso quando a luz 

me invade. E, sobretudo, aceitem esse homem que só quis 

ser ele mesmo...

Falabella canta no Congresso Brasileiro
de Catálise de 2019
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