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Pesquisa apurará o
nível de envolvimento
dos profissionais
Durante o mês de abril, os responsáveis técnicos por indústrias químicas
e petroquímicas receberão um formulário com várias questões sobre o
Globally Harmonized System for the Classification and Labelling of
Chemicals (GHS). As respostas serão apresentadas pelo CRQ-IV ao
Grupo de Trabalho que trata da implantação do sistema no Brasil.
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Editorial

Atendimento

Uma ciência
que abre várias
portas

Entidade inaugurará
postos em Campinas
e Araraquara

Um dos aspectos que mais chama a
atenção na química é a variedade de campos de trabalho em que pode atuar quem
abraça essa ciência. Nesta edição são destacadas duas atividades aparentemente
díspares, mas que só existem, geram conhecimento e riqueza porque se baseiam
em química.
Uma delas é a indústria de curtume,
que coloca o Brasil entre os principais
fornecedores mundiais de produtos em
couro. A outra atividade é a elaboração de
exames de paternidade a partir da análise
de DNA, cuja principal técnica foi desenvolvida por um químico laureado com
Prêmio Nobel. Esse assunto, aliás, é apenas
mais um que demonstra a importante
contribuição que o profissional da química
deu e continua dando para a saúde.
E por falar em saúde, a edição noticia
ainda a realização, na sede do Conselho, de
uma reunião do grupo que está elaborando
uma norma para definir critérios de utilização de produtos químicos usados no tratamento de água para o consumo humano.

Equipamentos para
laboratórios químicos
⇒
⇒
⇒
⇒

Cromatógrafo Gasoso
Cromatógrafo Líquido
Espec. de Absorção Atômica
Espec. de Ultra Violeta Visível

Vendas de equipamentos
usados, revisados, com
garantia e instalados.
Compra de equipamentos.

Chronion Análises Químicas,
Ass. Téc. e Representações Ltda.
Quatro Barras - Paraná (PR)
Fone: (41) 672-3658
E-mail: chronion@uol.com.br
Vendas e representações em SP
Luiz Ruiz - Fone (11) 9304-0389
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As cidades de Campinas e Araraquara (SP) passarão a ter postos do
Conselho para atender aos profissionais e empresas daquelas cidades e
regiões. As inaugurações acontecerão
dia 02 de maio e, inicialmente, os
postos funcionarão apenas às segundas-feiras, das 9h30 às 15h.
A partir do segundo semestre 
em data a ser posteriormente anunciada  o atendimento acontecerá de segunda à sexta-feira.
O posto de Campinas está localizado no Centro Empresarial Conceição, rua Conceição, 233, sl. 1.016,
Centro, telefone (0xx19) 3231-4511,
ramal 1.016.
Em Araraquara, o posto funcionará no Edifício Morábito (foto), rua
Padre Duarte, 1.393, salas 82 e 83,
8º andar, Centro. Até o fechamento
desta edição, o telefone ainda não
havia sido instalado, mas será divulgado no site (www.crq4.org.br) tão
logo isso aconteça.
Quando os novos postos estiverem funcionando durante toda a semana, o Conselho deixará de fazer

Plantões de Atendimento em escolas
das cidades daquelas regiões, como
Campinas, Americana, Piracicaba, Rio
Claro, Limeira, Mogi Guaçu, Araraquara, São Carlos, Matão, Catanduva,
São João da Boa Vista, Porto Ferreira
etc.
Os profissionais e empresas daquelas regiões, portanto, deverão se
programar para resolver assuntos
relacionados ao Conselho exclusivamente nos novos postos ou, se preferirem, na sede da entidade, na capital
paulista.
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Os artigos assinados são de exclusiva
responsabilidade de seus autores e podem
não refletir a opinião desta entidade.
O CRQ-IV não responde pela qualidade
dos cursos divulgados. A publicação
destes visa apenas dar conhecimento
aos profissionais sobre as opções
disponíveis no mercado.
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GHS
Conselho promove pesquisa com
responsáveis técnicos da indústria
Durante o mês de abril, o CRQ-IV
enviará aos profissionais que atuam
como responsáveis técnicos das indústrias químicas e petroquímicas um formulário de pesquisa para apurar o grau
de conhecimento e envolvimento desse
grupo com as normas do GHS - Globally Harmonized System for the Classification and Labelling of Chemicals.
Para quem não se lembra, o GHS é
um sistema em implantação em quase
todo o mundo, que pretende estabelecer
critérios para a classificação de risco
das substâncias e preparados químicos.
Pretende também a conscientização dos
vários públicos-alvos através da divulgação dos perigos mediante disponibilização de dois instrumentos básicos:
as Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQs)
e a rotulagem.
O CRQ-IV integra o grupo de trabalho formado por várias entidades governamentais, empresariais e de profissionais que se reúne periodicamente
para discutir a implantação do GHS. Na
última reunião, ocorrida em março,
ficou definido que cada integrante de-

veria consultar suas bases para apurar
o nível de conhecimento sobre o assunto e levantar as principais dificuldades que estão enfrentando para adequar suas empresas. Os resultados
começarão a ser apresentados a partir
de maio.
Os formulários da pesquisa serão
enviados a cerca de 2 mil profissionais.
A participação será obrigatória, uma vez
que, segundo o Código de Ética, cabe
ao profissional da química impulsionar
a difusão da tecnologia, apoiar as associações científicas e ajudar a coletividade na compreensão justa dos assuntos
técnicos de interesse público.
Depois de responder a todas as
questões, o profissional deverá postar
o formulário em qualquer agência ou
caixa de coleta dos Correios. Os custos
do envio serão pagos pelo Conselho.
Quem tiver acesso à Internet deve
optar pelo preenchimento do formulário
eletrônico que em breve estará disponível no endereço www.crq4.org.br.
A escolha dessa opção é mais cômoda
para o profissional, além de possibilitar
a apuração mais rápida e segura dos

resultados da pesquisa. Mas atenção:
só deve preencher o formulário eletrônico o profissional que receber em
casa a carta convocando-o a participar
da pesquisa. Esse cuidado é importante
porque o estudo está restrito, conforme
explicado, somente às indústrias químicas e petroquímicas. O profissional
que atua em um desses segmentos e
não receber a convocação poderá solicitar instruções pelo telefone (0xx11)
3061-6024 ou pelo e-mail ligia.rocha
@crq4.org.br.

Saiba mais sobre o GHS
O GHS representa uma iniciativa no
sentido de desenvolver um sistema internacional para comunicação de riscos
envolvendo substâncias químicas. O
trabalho é desenvolvido, no Brasil, por
representantes de setores que vão desde as indústrias até órgãos de proteção
ao meio ambiente.
Este trabalho é necessário porque
nenhum país tem a capacidade de identificar e regular o risco de cada produto
químico. Além das questões ligadas à
segurança, tal deficiência já representa
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problemas de natureza comercial, pois
uma substância pode não ter restrições
num determinado país e ser proibida em
outros. A proposta do GHS é a harmonização de conceitos e a adoção de uma
classificação única a partir de 2008. Os
países que não se enquadrarem até lá
enfrentarão dificuldades para atuar no
mercado internacional.
Saiba mais sobre o GHS acessando
www.desenvolvimento.gov.br/sitio/
secex/negInternacionais/claRotSub
Quimicas/oquee.php.
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Curtumes: onde a química
é uma questão de pele!
por Wayne Porto Colombo
A indústria de beneficiamento de
peles, o Curtume, é uma fonte incrível
de ciência e história. A criatividade
dos profissionais de curtimento e
acabamento aflora em artigos cada
vez mais agradáveis e que demonstram o potencial econômico desse
setor. Curtume é um tipo de indústria
onde tecnologia e tradição caminham
em absoluta harmonia.
A arte de curtir peles é antiga e começou quando o homem ainda vivia
nas cavernas. Para se alimentar das
sobras de carne, mulheres e crianças
mastigavam as peles dos animais abatidos. Com o tempo, percebeu-se que
essa prática amolecia as peles e permitia o seu uso para proteção do corpo.

O homem daquela época notou
também que as peles jogadas junto aos
pés das árvores, acima das folhas e
cascas secas, demoravam mais para
apodrecer. Estava descoberto aí o
primeiro momento do Curtimento
Vegetal. Também pela observação,
percebeu que as peles que ficavam
sobre determinados solos, normalmente próximos aos rios, perdiam os
pêlos, ficavam maleáveis e tinham seu
processo de apodrecimento retardado.
Era o início do chamado Curtimento
Mineral. Hoje em dia há diversos processos de curtimento de peles, mas
os que envolvem o curtimento vegetal
e curtimento mineral são os mais
utilizados mundialmente.
O Curtimento
Foto: MK Química do Brasil Ltda.
Vegetal se dá pela utilização de
taninos, ou seja,
extratos de plantas que possuem
afinidade pelo
colágeno, transformando a pele
sujeita ao apodrecimento em
couro não putrescível.
O Curtimento Mineral mais
conhecido é o à
base de cromo,
utilizando-se sulfato de cromo
com 33% de basicidade. A proCurtumes: onde a tecnologia e a arte andam juntas
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cedência do sal deste processo é de
extrema importância, pois o cromo
deve estar totalmente na forma de
CR3+ (cromo trivalente). Nesta forma, o cromo reage melhor com as
fibras colagênicas, curtindo o couro e
não oferecendo riscos cancerígenos.
Vale lembrar que todo metal pesado
é cumulativo e danoso ao meio ambiente. Este é o processo conhecido
como Cromo Alemão.Há ainda curtimentos com sais de alumínio e titânio.
Há três principais etapas de processamento do couro: 1) Processos
de ribeira; 2) Processos de recurtimento; 3) Processos de acabamento.
A obtenção de um couro tem várias
etapas fundamentais e a primeira
delas é o modo como o animal é criado. Marcas de carrapatos, de arames
farpados, bernes e ferro quente, por
exemplo, rebaixam a classificação dos
artigos finais, além de exigirem um
volume maior de produtos químicos no
processamento industrial.
Os processos de ribeira são:
Remolho: consiste em devolver às peles a umidade que tinham quando
ainda revestiam o corpo do animal. O
objetivo é dar maior maleabilidade ao
couro nos processos que se seguem.
Produtos utilizados: tensoativos, enzimas e água.
Caleiro/Depilação: etapa em que as
peles recebem tratamentos para ganho de área, espessura e principalmente para afrouxar os pêlos. Produtos utilizados: tensoativos, sulfetos,
água, enzimas, amina e cal.
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Desencalagem/Purga: após o caleiro/
depilação, toda a cal utilizada no processo anterior deve ser retirada para
que a pele possa ser curtida posteriormente com o sal de cromo ou com o
tanino vegetal. Aqui também é feito o
último processo de limpeza das peles,
a purga. Na purga, utilizam-se enzimas
que irão promover o afrouxamento
das fibras, dando maior elasticidade e
maciez após o curtimento. Produtos
utilizados: ácidos orgânicos, complexantes de cálcio, tensoativos, enzimas
e água.
Píquel: no final da desencalagem/purga, o pH das peles está entre 6,5 a 7,0
e deve ser reduzido para a faixa entre
2,5 e 2,8, possibilitando assim o atravessamento do sal curtente de cromo
ou tanino vegetal sem precipitações.
Produtos utilizados (processo tradicional): ácido sulfúrico, ácido fórmico,
cloreto de sódio e água.
Curtimento/basificação: com o pH
ideal da pele para a permeação por
igual do curtente pelas fibras, adicionamos o sal curtente (sal de cromo ou
tanantes vegetais) e acompanhamos
o processo até total atravessamento
destes sais na pele. Depois de atravessado, utiliza-se um sal de hidrólise
alcalina para fixar o sal curtente às
fibras colagênicas, o que confere a
característica de não putrescível. Produtos utilizados: sais curtentes, sais de
hidrólise alcalina e água.
No fim do curtimento/basificação
o couro é denominado Wet Blue,
quando curtido ao cromo, ou Atanado,
quando curtido com taninos vegetais.
Estes são couros de baixo valor agregado, onde o gasto de produção versus
o retorno da venda não são vantajosos. O melhor é exportar couros que
tenham sido recurtidos ou, melhor
ainda, acabados.
O recurtimento significa a adição ao couro curtido de diversos produtos químicos, de acordo com o artigo
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que se deseja produzir: carteiras, jaquetas, sapatos, botas de segurança,
bancos automotivos etc. São agregados produtos como os corantes, taninos sintéticos, tensoativos, dispersantes, óleos para engraxar e conferir
maciez, resinas de recurtimento, mais
taninos vegetais, mais sal de cromo,
sais de alumínio, ácido orgânicos etc.
Para a etapa de acabamento, utilizamos o couro recurtido e a ele agregamos resinas acrílicas de diferentes
durezas, resinas de caseína, resinas
poliuretânicas, lacas nitrocelulósicas,
emulsões, ceras, pigmentos etc.
Além de serem submetidas a processos químicos, as peles também passam por uma série de processos físicos,
para, por exemplo, descarnar, dividir,
rebaixar e lixar. O pH dos banhos de
curtimento/recurtimento deve ser criteriosamente controlado, pois do contrário podem ocorrer problemas como:
precipitação dos produtos curtentes,
formação de manchas,
digestão das peles (o
que as transforma em
gelatina), formação de
rugas etc.

etapa, de seis toneladas de água. Com
a atuação responsável dos curtumes,
a intensa fiscalização por parte dos
órgãos competentes e pelo desenvolvimento de tecnologias mais limpas ou
de reaproveitamento das águas de processo, os níveis de emissão de poluentes e de consumo de água caíram
sensivelmente.
No mundo todo o couro é um bem
de alto valor por motivos como: 1)
Grande número de processos físicos
e químicos; 2) Grande quantidade de
produtos químicos envolvidos; 3)
Grande volume de efluentes tratados
4) Longo tempo de produção e grande
demanda de energia; 5) Couro sintético muito barato; 6) É um bem
durável.
Algumas escolas possuem cursos
de formação de Técnicos de Curtimento, Recurtimento e Acabamento,
mas os Técnicos Químicos, Químicos
e Engenheiros Químicos e Ambientais

ATUAÇÃO
RESPONSÁVEL

Os processos descritos indicam que a
indústria de curtumes
é potencialmente muito poluidora e que trabalha com grandes
volumes de água. Há
etapas na produção
em que são utilizados
cerca de 200% de água
sobre o peso de peles
a serem tratadas. Se
estivermos trabalhando com três toneladas
de peles, necessitaremos, em uma única
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dão grande contribuição para o desenvolvimento do setor. O Brasil está
entre os maiores produtores mundiais
de couros e a eficaz capacitação e profissionalismo de nossos técnicos faz
com que eles sejam cobiçados por mercados importantes, como os da Índia,
China e Europa.
Apesar de toda a tecnologia e
pesquisa empregadas nessa atividade
química, curtir o couro é uma arte!
Não deixa de ser impressionante ver
profissionais experientes da área dobrando os couros desta ou daquela
forma e dizendo, pelo toque na peça,
que o produto químico é pouco adstringente, ou que o óleo de engraxe é
seco, ou ainda que os poros deste couro estão mais bonitos que os de outros.
Além de muito conhecimento técnico,
é preciso ter grande sensibilidade para
detectar tais características.
Além de estar na vanguarda da
produção mundial, o Brasil tem o
maior rebanho de gado de corte do
mundo e moderníssimas empresas de

curtimento, o que permite vislumbrar
grandes perspectivas para esse mercado. O País exporta para o mundo
todo tanto couros como produtos para
curtimento, recurtimento/acabamento
e artigos para o consumidor final.
A preocupação atual da indústria
nacional é aumentar o valor agregado
ao couro de modo a solidificar cada
vez mais a posição que ocupa e gerar
mais divisas a partir do incremento das
exportações. A liderança no ranking
mundial criará as condições para que
novas tecnologias nacionais sejam
criadas e para que o País invista cada
vez mais na produção de couros
nobres (recurtidos e acabados), já que
a produção do tipo Wet Blue (que tem
baixo valor agregado) não é vantajosa,
além de representar a parte mais suja
de todo o processo por ser potencialmente mais poluidora.
Podemos, sabemos e fazemos couros acabados e artigos de couro com
qualidade internacional. Muitos sapatos italianos são feitos com couros bra-

sileiros. Muitos sapatos de cromo alemão utilizam couros curtidos no Brasil
na sua fabricação. Embora saibamos
fazer coisas fantásticas com o couro,
temos de aprender a valorizar os
Curtidores brasileiros e suas criações.

O autor
Wayne Porto Colombo é
Técnico Químico, Técnico em
Curtimento (SENAI/RS),
Bacharel em Química com
Atribuições Tecnológicas,
possui Licenciatura Plena em
Química e faz curso superior
em Gestão de Marketing e
Vendas. Atua no setor desde
1995, exercendo atualmente o
cargo de responsável pela
Divisão de Produtos de
Curtumes da Resinac Inds.
Químicas. Contatos podem ser
feitos pelo e-mail
wpcolombo@itelefonica.com.br.

Conselho marcou presença na FEICANA 2005
O CRQ-IV participou da FEICANA 2005, que aconteceu de 08 a
10 de março em Araçatuba (SP) e
que reuniu toda a cadeia produtiva
do setor sucroalcooleiro. O evento
recebeu mais de 20 mil visitantes.
Participando pela primeira vez, o
Conselho esteve com um espaço
dentro do estande da UDOP (Usinas
e Destilarias do Oeste Paulista),
organizadora da feira. O objetivo da
entidade foi prestar apoio aos profissionais da química que atuam naquele
segmento da indústria química e que,
em função de dificuldades para se
locomoverem até a sede do Conselho ou de comparecerem aos Plantões de Atendimento realizados no
interior poderiam estar com alguma
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pendência que os impedisse de exercer a
profissão.
O Conselho foi representado pelo Químico
Industrial Aelson Guaita,
Supervisor de Fiscalização do Interior paulista, e
pelo Engenheiro Químico,
Mario C. Pegoraro, fiscal
da região. Guaita salientou que o CRQ-IV mantém há anos um ótimo
relacionamento com a
UDOP, que não tem medido esforços
para conscientizar suas associadas
sobre a importância de manterem profissionais da química habilitados na
condução dos processos industriais.
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Na foto, da esquerda para a direita:
Antonio Cesar Salibe, diretor executivo da UDOP, Aelson Guaita, supervisor do CRQ-IV e Luiz Guilherme Zancaner, presidente UDOP.
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ABNT
Comissão reúne-se no Conselho
para elaborar norma sobre água
Está marcada para os dias 26 e
27 de abril, na sede do CRQ-IV, a 8ª
reunião de trabalho da Comissão de
Estudos CE 10:105.07 - ABNT/CB10. O grupo, que a partir desse encontro terá a participação de um
integrante do Conselho, está elaborando a norma Critérios para avaliação de produtos químicos utilizados
no tratamento de água para consumo
humano  efeitos relacionados à saúde, que posteriormente será implantada pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).
A comissão é formada por representantes de companhias de saneamento, indústrias químicas, institutos
de pesquisa, órgãos da saúde e pesquisadores. A participação do CRQIV no grupo se justifica pelo fato de o
tratamento de água ser atribuição exclusiva do profissional da química, segundo determina o decreto 85.877/81.
Este dispositivo legal, aliás, foi reforçado ano passado pela Portaria 518,
do Ministério da Saúde, que estabeleceu um rol de exigências técnicas
tão amplo para o tratamento da água
para o consumo humano que apenas
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as empresas públicas e privadas que
atuam na captação, tratamento e distribuição e que tiverem profissionais
da química em seus quadros funcionais podem atender.
A qualidade da água e o importante
papel desempenhado pelo profissional
da química nessa área foram destacados recentemente pelo CRQ-IV, que
para comemorar o Dia Mundial da
Água publicou a imagem ao lado em
seu site.
A crescente poluição dos recursos
hídricos tem gerado a necessidade de
adição de quantidades e variedades
crescentes de produtos químicos à
água para adequá-la às exigências de
potabilidade. Por outro lado, os produtos químicos utilizados, dependendo de
sua procedência ou composição, podem, eventualmente, introduzir na
água características indesejáveis e/ou
prejudiciais à saúde humana.
Esses aspectos há muito tempo vêm
preocupando os técnicos, fabricantes
e consumidores do setor de saneamento básico. Para solucionar a questão, o Comitê de Tecnologias de Saneamento e Meio Ambiente e o Co-
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mitê Nacional de Qualidade da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES) formaram um grupo de
trabalho que mais tarde se transformou
na Comissão de Estudos de Produtos
Químicos para o Saneamento Básico,
Água e Esgotos da ABNT/CB10 n.º
10.105.07. A norma na qual a comissão está trabalhando pretende
fornecer diretrizes para fabricantes/
fornecedores, consumidores e órgãos
certificadores.
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Espaço Sinquisp

As informações publicadas neste espaço são de
responsabilidade do Sindicato dos Profissionais da Química do
Estado de São Paulo (Sinquisp). Informações adicionais,
críticas ou sugestões devem ser feitas pelo telefone
(0xx11) 3289-1506 ou e-mail sinquisp@sinquisp.org.br.

PRÊMIO FERNANDO CERVIÑO LOPEZ - NOVAS TÉCNICAS DE RECICLAGEM
A COMISSÃO JULGADORA INICIA SEUS TRABALHOS
Dia 21 de março foi instalada a Comissão Julgadora que irá analisar os trabalhos
apresentados. Constituída por profissionais de grande experiência e com
importantes contribuições para a química no Estado de São Paulo, a comissão
julgadora é formada por representantes da universidade e da indústria.
O SINQUISP  Sindicato dos Profissionais da Química do Estado de São
Paulo, no próximo mês de junho, irá outorgar a entrega prêmio Fernando Cerviño Lopez. O prêmio leva o nome do
ex-presidente do SINQUISP, responsável por sua atual estrutura, e está dividido
em duas modalidades:
• Profissionais da química que atuem
na otimização de processos industriais.
Quatro trabalhos estão disputando esta
modalidade. O primeiro colocado receberá R$ 6 mil, enquanto que ao segundo
e terceiro colocados serão conferidos
diplomas.
• Interessado que atue em técnicas
de reuso ou reciclagem de resíduos industriais. Não haverá disputa por falta
de inscrições.
Trata-se de uma premiação em dinheiro cujo objetivo é destacar a importância da contribuição do profissional
da química no desenvolvimento de técnicas que visem à otimização de processos industriais de modo que contribua para redução do consumo mundial
de matérias-primas e de energia e, conseqüentemente, pela proteção do meio
ambiente.

Instituto Adolfo Lutz na função de Chefe
da Seção do Café, cargo que ocupou até
seu falecimento, no ano de 2002.
Fernando ingressou no SINQUISP em
1963, iniciando sua trajetória como Diretor Secretário até o ano de 1978. A partir
de então, assumiu a presidência e foi o
responsável pela implantação da atual
infra-estrutura, com a aquisição da sede
e a implantação de mecanismos para
geração de receita que permite nosso
funcionamento e regular prestação de
serviços à nossa categoria. Atuou como
Conselheiro do CRQ  IV entre os anos de
1989 e 2001.
COMISSÃO JULGADORA
A comissão está composta pelos seguintes profissionais da química:
Jorge Manuel Rodrigues Fazenda -Bacharel em Química formado pelo Instituto
de Química da USP, é o atual Assessor

O HOMENAGEADO  UM
BREVE HISTÓRICO
O Químico Industrial Fernando Cervino Lopez, formado pela Escola Nacional
de Química do Rio de Janeiro (1936),
exerceu vários cargos na indústria química. Atuou como Chefe dos laboratórios
da General Electric e como Diretor Técnico da empresa Metalquímica Niprata,
mas o ofício que abraçou com maior entusiasmo foi o de melhorar a qualidade
do café brasileiro. Ttrabalhou no Instituto
Brasileiro do Café (IBC) de 1941 até sua
extinção, quando foi transferido para o
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No mês de Setembro de 2005 irá
ocorrer a outorga do prêmio 3º Benchmarking Ambiental Brasileiro. Trata-se de uma premiação oferecida
pela Consultoria Maisprojetos à empresas que possuírem cases de
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Técnico da ABRAFATI  Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas.
Gil Anderi da Silva - Engenheiro Químico
formado pela Escola Politécnica da USP,
exerce atualmente, entre outras atividades, Conselheiro do Conselho Federal de
Química.
Arthur César Whitaker de Carvalho Engenheiro Químico formado pela Universidade Mackenzie, é o atual Presidente da empresa Carbocloro onde iniciou sua
carreira como Engenheiro de Processos.
Arlette Silva Minchuerri -Bacharel em
Química formada pela FFCL de São
Bernardo Campo, é a atual Gerente de
laboratório de controle de qualidade e
processos da empresa BASF S.A.
Patrícia Busko Di Vitta - Licenciada e
Bacharel em Química formada pelo Instituto de Química da USP, é atualmentente docente do curso de pós-graduação Latu Sensu em Química nas Faculdades Oswaldo Cruz.

empresas cuja atuação
está concatenada com a
preservação do meio ambiente. A proposta do prêmio é reunir, validar e
mostrar as medidas de
contribuição para melhoria
da qualidade de vida e
segurança ambiental. A
iniciativa conta com apoio
de várias entidades empresarias, educacionais e
profissionais, como Abiquim, Fundacentro, Senac e CRQ-IV.
As inscrições estarão abertas até
o dia 15 de julho. Mais informações em
www.maisprojetos.com.br, ou pelos
tels. (0xx11) 3257-9660 e 3259-1846.
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Genética
Químico está habilitado a
elaborar exame de DNA
O profissional da química, observada sua formação escolar, está habilitado a realizar exames genéticos de
filiação baseados em DNA. O esclarecimento consta de parecer elaborado pelo CRQ-IV a pedido do procurador Washington Epaminondas M.
Barra, do Ministério Público do Estado
de São Paulo. O parecer salienta ainda
que o profissional responsável pelo
exame, desde que tenha formação de
nível superior, também está apto a fazer perícias, interpretar resultados de
exames e elaborar laudos técnicos.
O documento enviado ao Ministério Público lembra que a técnica
mais empregada para investigação de
paternidade via DNA é a PCR (Polymerase Chain Reaction) foi desenvolvida pelo Químico norte-americano, Kary Mullis, o que lhe proporcionou o Prêmio Nobel de Química
em 1993. Além de ser mais rápido e
barato, a utilização do método PCR
proporciona resultados com precisão
superior a 99%.
O sucesso da análise pela técnica
de PCR está diretamente condicionado ao nível de conhecimento do
analista em físico-química, eletroquímica e de variáveis do processo,
como potencial aplicado, temperatura

Precisando falar
com o CRQ-IV?
11 3061-6060 - Profissionais
11 3061-6061 - Empresas
e-mail: crq4@crq4.org.br
Rua Oscar Freire, 2.039 - SP/SP
Atendimento telefônico e pessoal:
segunda a sexta-feira, das 9h30 às 15h.
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da reação enzimática, temperatura e
meio de armazenagem da amostra,
pH, concentração, difusão, adsorção
etc, que são tarefas tipicamente desenvolvidas por boa parte do pessoal
da área química.
Contudo, fazer análise de DNA e,
principalmente, elaborar perícias e
laudos não são atividades permitidas
a todos os profissionais. Segundo o
parecer enviado ao procurador, podem
atuar nessa área os profissionais com
formação geral (bacharéis em química, bacharéis em química tecnológica, químicos industriais e engenheiros químicos) e os que possuírem
formação específica (bacharéis em
bioquímica, bacharéis em química
com atribuições biotecnológicas e
engenheiros bioquímicos). Já os técnicos em bioquímica podem colaborar
na execução das análises, mas não
têm atribuições para elaborar e assinar
laudos e perícias.

O ALFABETO DE QUATRO LETRAS
O DNA é encontrado nos cromossomos contidos nos núcleos de cada
uma das células. Ele é responsável
pelo código genético que determina
todas as características individuais dos
seres vivos. O código é representado
pelo arranjo organizado de 4 bases,
responsáveis por compor a molécula
de DNA. São elas: adenina (A), citosina (C), guanina (G) e timina (T). Essas quatro bases são complementares
e, como um alfabeto de quatro letras,
combinam-se duas a duas, e se repetem por milhões de vezes ao longo
das duplas fitas de DNA presentes
em cada célula. A ordem como as
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bases estão dispostas determina as
características de cada indivíduo.
Como as características genéticas
são herdadas dos pais, os métodos
utilizados para análise de DNA fazem
um comparativo entre seqüências
específicas do DNA do filho e do
suposto pai.
A técnica PCR tem como objetivo
multiplicar um trecho específico do
DNA até um ponto em que sua concentração em dada solução seja tão alta que possa ser facilmente detectável
por métodos simples e clássicos de separação e identificação de substâncias.
Saiba mais sobre a técnica PCR
acessando o site de Kary Mullis (www.
karymullis. com) ou visitando a página
da Fundação Nobel (http://nobelprize.
org/chemistry/laureates/1993/index.
html).
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Treinamento
Palestras gratuitas na sede do CRQ-IV
Poderão participar profissionais e estudantes em situação regular
Confira no quadro a programação
do Ciclo de Palestras CRQ-IV. As
inscrições deverão ser feitas com antecedência de cinco dias de cada palestra pelos telefones (0xx11) 30616025/40 e no horário das 9h30 às 15h.
Não são aceitos e-mail ou fax.
Cada palestra terá no máximo 50
participantes, garantindo a vaga quem
reservá-la primeiro. Quem se inscreDATA

10/05

20/05

31/05

06/06

ver e não comparecer sem enviar uma
justificativa não poderá mais participar
do programa.
As palestras começarão rigorosamente no horário. Os participantes que
chegarem depois que a apresentação
tiver começado somente terão seu
acesso liberado após o intervalo programado para às 15h30. Essa postura
será tomada em respeito aos que se

esforçam para chegar no horário.
A sede do Conselho fica na rua
Oscar Freire, 2.039, Pinheiros, SP/SP.
O prédio tem estacionamento próprio
e liberado aos profissionais e estudantes. Quem preferir o transporte público
e não conhecer bem a região deve pegar o Metrô e descer na estação Sumaré, que fica distante duas quadras
do Conselho.

HORÁRIO

TÍTULO

PRINCIPAIS TÓPICOS

APRESENTADOR

14h às 17h

Uso e interpretação
da FISPQ

Importância das FISPQs; exigências da
NBR 17025; terminologia, fontes de dados;
diferenças entre fichas de misturas e de
produtos puros.

Química Maria Silvia Martins
de Souza, diretora técnica
da P&D Consultoria Química.

14h às 17h

Incerteza da
medição em
calibração e
ensaios

Conceitos; terminologia; formas
de avaliação; termos metrológicos
associados à incerteza da medição;
desvio padrão e variância; distribuição
de probabilidade normal.

Químico Industrial Gilmar
José do Valle, diretor da
Valle&Veiga Consultoria e
Treinamento

14h às 17h

Transporte de
produtos químicos
perigosos

Definições; classificação; histórico;
estatísticas; órgãos de fiscalização e
controle; legislação; atendimento de
emergências e fontes de consulta.

Engenheiro Químico
Adalberton Guarani Dias da
Silva Jrº, diretor da
Consultoria Fênix Ambiental

Implantação de
Indústrias de Papel
e Celulose

Processo de fabricação de celulose;
pesquisas para redução de lignina;
tipos de fibras; tipos de papel;
dimensionamento de linhas;
seleção de válvulas; seleção de
materiais; equipamentos típicos

Engenheiro de Processos
Elie Henri Hayon, consultor

14h às 17h

Bolsas e desconto em curso sobre biorremediação
A empresa Servmar promoverá
dia 18 de maio, das 8h30 às 17h, no
auditório do CRQ-IV o curso Biorremediação Ambiental. O treinamento abordará a problemática das
áreas contaminadas e a aplicação
das técnicas de biorremediação como
ferramenta de gerenciamento da
solução de passivos ambientais.
Como entidade que está apoiando a
realização do evento, o CRQ-IV po-
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derá indicar dois profissionais para
fazerem gratuitamente o curso. Os
interessados em participar do sorteio
devem enviar e-mail para Assessoria
de Comunicação (comunica@crq4.
org.br), informando seu nome
completo e nº da carteira de químico.
O sorteio acontecerá dia 10 de maio
e somente poderão participar
profissionais em situação regular na
entidade.
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A parceria também garantirá aos
profissionais vinculados à entidade (e
que não forem sorteados) e aos estudantes um desconto de 50% na taxa
de inscrição, que cairá assim de R$
890,00 para R$ 445,00.
Mais informações sobre o curso
devem ser solicitadas exclusivamente pelo telefone (0xx11) 5070-6955 ou
pelo e-mail sac@servmarunipetro.
com.br .
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Treinamento
Conselho e ABC promovem curso
sobre a Portaria 13, da ANVISA
O CRQ-IV e a Associação Brasileira de
Cosmetologia (ABC) realizarão dia 24 de maio,
das 14h às 18h, um curso visando preparar principalmente os responsáveis técnicos pelas indústrias
de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes para
atender as exigências da Portaria 13, da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A
portaria, de 05 de janeiro deste ano, determina que
a partir de setembro todas as empresas do setor
deverão disponibilizar às autoridades sanitárias
relatórios detalhados de auto inspeção de boas
práticas de fabricação e controle. O procedimento
faz parte do programa do tratado do Mercosul,
que estabelece padrões de qualidade dos produtos
e define serem as empresas as responsáveis por
estabelecerem um sistema de garantia da qualidade que proporcione segurança e eficácia dos produtos oferecidos ao consumidor.
O curso será ministrado pelo Engenheiro Químico Carlos Alberto Trevisan, conselheiro suplente
do CRQ-IV e presidente da ABC. Serão abordados os seguintes tópicos: conscientização; treinamento, equipe, inspeção, avaliação, auditoria e
reinspeção.
O curso estará aberto aos profissionais em
situação regular no CRQ-IV e terá número de
vagas limitado a 30. A taxa de inscrição será de
R$ 120,00 e inclui apostila e coffee-break.
As inscrições estarão abertas a partir do dia
20 de abril e deverão ser feitas exclusivamente
pelos telefones 11 3061-6025/40, das 9h30 às 15h.

Veja outras opções de cursos na sede
02 e 03/05 - Gerenciamento de Resíduos
de Saúde (RDC 306 - ANVISA), a ser
ministrado por Adalberton Guarani
Dias da Silva Jrº, diretor da Consultoria
Fênix Ambiental. O módulo I tratará dos
conceitos básicos e da legislação. O
Módulo II abordará as tecnologias aplicadas na disposição final dos resíduos.
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Taxa: R$ 550,00 por módulo. Profissionais
registrados no CRQ-IV terão desconto de
10%. Informações e inscrições exclusivamente pelo tel. (0xx11) 3145-0445.
05/05 - Técnicas de Pesquisa e Desenvolvimento na Indústria Química, a ser
ministrado por Maria Silvia Martins de
Souza, da P&D Consultoria Química. Taxa:
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R$ 160,00. Informações e inscrições exclusivamente pelo tel. (0xx11) 5579-1239.
07/07 - Práticas Corretas no Laboratório de Controle de Qualidade, a ser
ministrado por Maria Silvia Martins de
Souza, da P&D Consultoria Química.
Taxa: R$ 160,00. Informações e inscrições: tel. (0xx11) 5579-1239.
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Literatura
Livros abordam a questão ambiental
É possível viver sem plásticos? Em
que medida o conforto que eles proporcionam justificam o dano ambiental que ao mesmo tempo causam?
Estas são algumas das questões que
o professor Eduardo Leite do Canto,
autor de várias obras destinadas ao
ensino fundamental e médio, lança no
seu já consagrado livro Plásticos Bem supérfluo ou mal necessário,
que já está na 11ª impressão. Com uma
linguagem simples, o que permite até
aos leigos entenderem e participarem
das discussões, o livro estimula a
reflexão sobre os prós e os contras
da utilização dos plásticos.
Os polímeros e o meio ambiente
também são os assuntos abordado no
livro Biodegradação - Um ensaio
com polímeros. Escrito pelos professores Derval dos Santos Rosa e Rubens Pantano Filho, da Universidade
São Francisco, de Bragança Paulista

(SP), o livro apresenta novos materiais
ambientalmente corretos por se degradarem num tempo considerado satisfatório.
Serão sorteados um exemplar de
cada livro. Para participar, envie carta,
fax ou e-mail (comunica@ crq4.org.
br) para Assessoria de Comunicação.
Informe seu nome completo, nº de
carteira de químcio e o nome do livro

de interesse. Se for estudante, escreva
estudante ao lado do nome. O sorteio acontecerá em 05 de maio e o
resultado será publicado no dia seguinte na seção Novidades do site
do Conselho (www.crq4.org.br).
Interessados em comprar os livros
podem obter informações nos endereços www.moderna.com.br (Plásticos)
e www.abpol.com.br (Biodegradação).

Espaços na medida certa para seus eventos
Localizada numa região de fácil
acesso e com um projeto arquitetônico
que já ganhou vários prêmios, a sede
CRQ-IV possui espaços preparados
para a realização de eventos de pequeno
e médio portes. O prédio possui salas
de aula com capacidade para 25, 32 e
80 pessoas, um auditório com 219 lugares e toda a infra-estrutura de imagem e som, um salão com mais de
300 m 2 de área livre para recepção,
coffee-breaks e pequenas exposições
e um restaurante com área superior a
400 m2, que pode ser dividida em dois
ambientes. Todos os espaços possuem
ar condicionado central.
Os preços das locações estão entre os menores do mercado e ainda há
descontos para empresas vinculadas
ao CRQ-IV.
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Venha fazer uma visita ou solicite
mais informações pelos tels. (0xx11)
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3061-6017/25 ou pelo e-mail comunica
@crq4.org.br.
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