CURSO DE ANÁLISES BROMATOLÓGICAS
CONCEITOS E FUNDAMENTOS DE QUÍMICA
ANALÍTICA – MÓDULO I
Data: 23 e 24 de abril de 2019
Local: Laboratório CBO - Valinhos- SP
Horário : 08:00 às 12:00 – 13:00-18:00
Carga Horária: 16 horas/aula.

PROFESSORES:
CARLA IVONE CARRARO
GILBERTO BAPTISTA DE SOUZA
Informações:
contato@covalenteconsultoria.com.br

PROGRAMA
PARTE 1
ü Introdução à química analítica: eletrólitos, teoria dos ácidos e
bases, potencial hidrogeniônico (pH), solução tampão, cálculo de
soluções, titulação ácido-base, espectrofotometria de absorção
molecular, curva de calibração.
ü Introdução a composição química dos alimentos: água,
carboidratos, lignina, proteínas, lipídeos e cinzas.
ü Fundamentos teóricos e práticos das metodologias de análises
bromatológicas: sistema Weende e métodos Van Soest.

PARTE 2
ü Amostragem e preparo de amostras em análises bromatológicas.
ü Boas práticas laboratoriais: tipos de água, convenções, vidraria
calibrada, pesagem, controle de temperaturas, faixas de trabalho.
ü Fundamentos teóricos e práticos das metodologias de: extrato
etéreo e extrato etéreo por hidrólise ácida.
ü Princípios
das
técnicas
titulométricas:
iodometria,
permanganimetria, titulação ácido-base, argentometria (Método
de Mohr) e açúcares por Lane- Eynon.
ü Índice de peróxido e rancidez oxidativa: reações envolvidas e
técnicas de análise.

EQUIPE RESPONSÁVEL

Carla Ivone Carraro é fundadora e consultora técnico- científica da
COVALENTE CONSULTORIA.
Graduada em Química Industrial e latu sensu em química
(Faculdades Oswaldo Cruz), mestrado em tecnologia de alimentos
(UNICAMP) e doutoranda em tecnologia de alimentos com pesquisas
na linha de saudabilidade em produtos cárneos (UNICAMP). Membro
dos comitês de química da REMESP e do Codex Alimentarius no GT
de métodos analíticos e amostragem. Coordenadora da Subcomissão de métodos analíticos do SINDIRACOES.
Experiência na área de Química analítica em laboratórios de Garantia
e Controle de qualidade: Sistemas de Gestão da Qualidade, ISO/IEC
17025, BPL, Validação, Cálculo de Incerteza, Cromatografia e ensaios
bromatológicos. Atuando nos temas: nutrição animal e humana,
saudabilidade e alimentos.

EQUIPE RESPONSÁVEL

Gilberto Batista de Souza é consultor associado da COVALENTE
CONSULTORIA. Graduado em Química pela Universidade Estadual de
Londrina (1987), mestrado e doutorado em Química (Química
Analítica) pela USP. Analista da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária, supervisor do setor de laboratórios da Embrapa
Pecuária Sudeste desde 1990 e coordenador de Ensaios de
Proficiência para Laboratórios de Nutrição Animal, para Laboratórios
de tecido vegetal e de laboratórios da associação nacional dos
fabricantes de alimentos para animais de estimação. Participo do
comitê de química de alimentos da REMESP e da comissão de
métodos analíticos do SINDIRAÇÕES. Coordeno o Grupo de Nutrição
Animal do MET encontros anuais dos laboratórios da Embrapa. Sou
membro do grupo de Análise Instrumental Aplicada, grupo de
pesquisa entre a Embrapa e a Universidade Federal de São Carlos.
Tem experiência na área de Química, atuando principalmente nos
seguintes temas: nutrição animal, análise de alimentos e metrologia
química.

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome:__________________________________________________
Empresa/ Instituição:______________________________________
Endereço para contato:_____________________________________
Telefone celular com DDD:______________
E-mail para contato:_______________________________________
Necessita emissão de Nota Fiscal ou Recibo: ( ) Sim ( ) Não
Se respondeu SIM:
Favor completar com os dados da empresa
Razão social:_____________________________________________
Endereço:________________________________________________
Cidade: ________________ Estado: _______ CEP: _______________
CNPJ:___________________

INFORMAÇÕES
Valor do curso com carga horária de 16 horas:
Inscrições até até15/02/2019: R$ 1.100,00
Após 15/02/2109: o valor é de R$ 1.250,00.
Limite de vagas: 25 participantes por turma.
- Nesse valor já estão incluídos o material digitalizado disponível ou
impresso e o coffee break durante o curso.
- Itens não inclusos: hospedagem, translado e alimentação.

DADOS CADASTRAIS
COVALENTE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
ENDEREÇO: Rua Vereador José Francisco da Assunção Neto, 81
Jardim Ermida II – Jundiaí- SP- CEP 13212-144
CNPJ: 29.831.605/0001-06
DADOS BANCÁRIOS:
FAVORECIDO: COVALENTE CONSULTORIA EMRESARIAL
BANCO BRADESCO
AGENCIA: 6329-0
CONTA: 0011220-8
Realizar o pagamento através de depósito em conta e enviar o
comprovante juntamente com sua ficha de inscrição para o e-mail:
carla@covalenteconsultoria.com.br para efetivar sua participação.

(11) 97129-6835
www.covalenteconsultoria.com.br
contato@covalenteconsultoria.com.br
Rua Ver. José Francisco da Assunção Neto, 81
Jundiai/SP - CEP 13212-144

