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ALQUIMISTA
Publicação do Instituto de Química da Universidade de São Paulo
Instituto de Química

Edição Número 163 – dezembro de 2019
Carta do Editor

Feliz Natal e Próspero 2020!

Nesta edição do Jornal Alquimista noticiamos a criação de uma cátedra em homenagem ao Prof. Paschoal
Senise, para discutir a pós-graduação na USP. Também informamos sobre a Podteca, canal de podcasts na
biblioteca. Ademais, apresentamos matérias sobre as homenagens aos 70 anos ao Prof. Henrique Eisi Toma e à
Prof.ª Ana Maria da Costa. Publicamos, ainda, um artigo sobre a simulação de incêndio que o Corpo de
Bombeiros realizou no Instituto de Química. Por fim, noticiamos as solenidades de premiação do Programa
Nacional de Olimpíadas de Química e da Olimpíada Nacional de Ciências. Nós do Jornal Alquimista desejamos
aos nossos leitores um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Boa leitura!

Pró-Reitoria de Pós-Graduação cria Cátedra Paschoal Senise
A USP criou uma cátedra para refletir sobre a pós-graduação da Universidade e
propor inovações na área. Para isso, a cada ano, a cadeira, coordenada pela PróReitoria de Pós-Graduação, terá como titular uma personalidade do mundo
acadêmico, externa à USP, que promoverá debates e conferências com professores,
pesquisadores e alunos.
“Queremos trazer uma personalidade, nacional ou internacional, para pensar a pósgraduação da Universidade, com uma visão externa. Um titular que pense o contexto
geral, o papel da pós-graduação da USP no país, direções e diretrizes mais amplas”,
afirma o pró-reitor de Pós-Graduação, Carlos Gilberto Carlotti Junior.
A cátedra homenageia o professor Paschoal Ernesto Américo Senise, considerado
como um dos principais responsáveis pela regulamentação da pós-graduação na USP.
Prof. Paschoal Senise
Em 2019, a Universidade comemorou os 50 anos da implantação dessa modalidade
de ensino.
Em 1935, Senise foi admitido na primeira turma do curso de Química da então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
(FFCL), concentrando-se na área de química analítica. Entre 1968 e 1987, foi membro do Conselho Universitário, e lá
exerceu, por 17 anos, a Coordenação da Câmara de Pós-Graduação (equivalente à atual Pró-Reitoria). Em 1987, recebeu
o título de professor emérito da USP. Faleceu em 2011, aos 93 anos de idade.
Carlotti explica que a metodologia adotada será semelhante à de outras cátedras existentes na USP. A partir de um
tema definido anualmente pelo Conselho de Governança da Cátedra, o titular promoverá visitas às Unidades e
discussões com a participação da comunidade acadêmica.
Ao final desse período, deverá ser elaborado um documento que será levado para análise do Conselho de PósGraduação (CoPGr). “Algumas das questões abordadas poderiam ser, por exemplo, o sistema de financiamento e novos
modelos de captação de alunos. Uma visão externa de qualidade certamente nos induzirá a fazer uma reflexão sobre
aspectos importantes da pós-graduação na USP”, considera o pró-reitor.
O titular da nova cátedra deverá ser anunciado na reunião do CoPGr prevista para o próximo dia 4 de dezembro. As
atividades deverão ter início em janeiro de 2020.
Adriana Cruz (Jornal da USP)

Podteca – Canal de podcasts da biblioteca
A Podteca é o canal oficial de podcasts da Biblioteca do Conjunto das Químicas, é possível escutar
nas mais diversas plataformas de streaming (Spotify, Apple, Rp, etc.). Nele pode se encontrar
conteúdo relativo à biblioteca ou entrevistas com membros da comunidade do Instituto de Química
e da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. O canal da Podteca encontra-se em:
https://anchor.fm/bibliotecacqusp/.
O episódio mais recente conta com uma entrevista com Ana Bonassa e Laura de Freitas são pós
doutorandas do Instituto de Química da USP, e criadoras do canal de divulgação científica "Nunca Vi
1 Cientista", presente nas redes sociais.

2

Homenagem aos 70 anos do Prof. Henrique Eisi Toma
No dia 29 de novembro, foi realizada uma cerimônia em
homenagem aos 70 anos do Prof. Dr. Henrique Eisi Toma,
Professor Titular do Instituto de Química da USP. Natural de São
Carlos (SP), Toma mudou-se para a capital aos 12 anos de idade,
quando seus pais vieram em busca de novas oportunidades e,
também, por seus irmãos mais velhos terem alcançado idade de
prestar os exames para ingresso nas universidades. Seus pais, Sr.
Chilio (in memoriam) e Sra Yoshico (99 anos) tiveram 5 filhos,
sendo Henrique o caçula da família. Com 15 anos, o jovem Toma
começou a trabalhar como auxiliar de escritório em uma indústria
têxtil até ingressar no curso de Química da USP, sendo aprovado
em primeiro lugar na turma de 1967. Após o primeiro ano da
faculdade, começou a dar aulas de química a noite no Colégio
Estadual Prof. Américo de Moura - SP (1968-1971), função esta
que o marcou profundamente, pois ele deve ter encontrado ali, a
essência do educador que o transformaria em um grande mestre
na arte de ensinar.
Em 1970, concluiu sua graduação, tornando-se Bacharel e
Licenciado em Química e, neste mesmo ano, foi aceito no
Programa de Colaboração entre a National Academy of Sciences
(NAS-USA) e o CNPq, dando início a um novo caminho na sua vida
acadêmica: um doutorado sob a supervisão dos Professores John
Malin e Henry Taube (Prêmio Nobel 1983 – Universidade de
Stanford). Antes mesmo da conclusão do seu doutorado, já
ocupava o cargo de Professor Assistente no IQ-USP (1972), onde
progrediu para o cargo de Professor Doutor após obtenção do título
de doutor em Química (1974). Desde então, passou a dirigir um
laboratório no Instituto de Química da USP, fundando o seu grupo
de pesquisa na área de cinética e mecanismos de reações
inorgânicas de compostos de coordenação, que, anos mais tarde,
viria a se chamar Laboratório de Química Supramolecular e
Nanotecnologia (LQSN). Com os estágios de pós-doutoramento no
Brookhaven National Laboratory em 1976, e com o Prof. Harry B.
Gray na Caltech (California Institute of Technology) em 1979, o
Prof. Henrique Toma ampliou sua linha de trabalho, desenvolvendo
estudos de modelos biomiméticos envolvidos em transferência de
elétrons e fotoconversão de energia, reatividade química de
metaloenzimas e compostos macrocíclicos sintéticos; seguindo a
tendência mundial de direcionamento para áreas de fronteira,
como a Química Bioinorgânica e depois a Química
Supramolecular, as quais trouxeram grande notoriedade ao seu
grupo de pesquisa a partir da década de 80, período de intensa

produção científica que o levou a ser agraciado com o importante
Prêmio Rheinboldt – Hauptmann (1987). Evoluiu na carreira para o
cargo de Livre Docente (1979), em seguida para Professor Adjunto
(1982), chegando ao posto de Professor Titular (1992) 22 anos
após ter concluído sua graduação.
Prof. Henrique Toma recebeu além desse, mais de 30 outros
prêmios que, sem dúvida, mostram o reconhecimento da
comunidade científica pelos trabalhos desenvolvidos. Dentre os
prêmios recebidos, destacam-se o prêmio internacional TWAS
AWARD IN CHEMISTRY da Academia de Ciências do Mundo em
Desenvolvimento – TWAS em 1996, o PRÊMIO FRITZ FEIGL do
Conselho Regional De Química – SP (2001), a condecoração com
a GRÃ-CRUZ DA ORDEM NACIONAL DO MÉRITO CIENTÍFICO
oferecida pela Presidência da República (2006), além de dois
PRÊMIOS JABUTI (2014/2017), da Câmara Brasileira do Livro.
Esse reconhecimento reflete muito mais do que o sucesso de
uma carreira pessoal, pois é certo de que glórias e méritos somente
são alcançados, com sacrifícios e dedicação. De fato, há muitas
outras virtudes e qualidades que compõem o ser humano, à quem
chamamos de Prof. Toma, e nessa dualidade de identidade que
pode surgir entre quem o conhece mais de perto e quem pouco
sabe da sua história, uma coisa é certa e tende ao senso comum:
Prof. Toma é um ser humano de intensa energia e paixão pelo que
faz. Sua trajetória se soma à de tantos outros mestres que
marcaram a história do IQ e, por que não, da própria Universidade
de São Paulo. Ocupou cargos em quase todas as comissões do
IQ, foi chefe de departamento e ajudou a montar o curso de
Ciências Moleculares.
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Foi responsável pela criação do periódico JBCS (Journal of the
Brazilian Chemical Society), além de ser membro do corpo editorial
de diversas revistas nacionais e internacionais. Henrique Toma
sempre esteve conectado às novas vertentes e tendências que
surgiam na Química e áreas correlatas, tendo, muitas vezes, uma
visão à frente de seu tempo, como aconteceu ao enxergar a
Nanotecnologia como uma área disruptiva e de grande impacto
para a Ciência, antes mesmo de ela ser disseminada nos grupos
de pesquisas pelo Brasil. Escreveu mais de 20 livros e traduziu
outros tantos, como o clássico livro de graduação do John D. Lee,
“Química inorgânica não tão concisa”, assim como o livro dos
autores Bruce M. Mahan e Rollie J. Myers, “Química: Um Curso
Universitário”. Obras que auxiliam até hoje na formação de muitos
estudantes na graduação. Possui mais de 420 artigos publicados
(Fator H:43), 33 patentes e orientou mais de 70 dissertações e
teses.
É comum que todas essas menções façam parte do pano de
fundo criado ao se prestar uma homenagem aos 70 anos de vida
do Prof. Henrique Toma, mas a grande verdade é que todas essas
descrições só fazem sentido se refletirem a nobreza do ser
humano que compôs cada parte dessa história, e é exatamente

isso que inspira essa narrativa, que, mesmo na tentativa de criar um
mosaico de fatos e citações, entende ser incompatível que poucas
linhas e um punhado de palavras enfileiradas sejam suficientes para
descrever a história desse GRANDE PESQUISADOR, CIENTISTA
E PROFESSOR. Por isso, é aconselhável trocar as palavras finais
que tentaria escrever aqui pela poesia e genialidade de Guimarães
Rosa, que diz em um de seus poemas:
“Olhar para trás após uma longa caminhada pode fazer perder a
noção da distância que percorremos, mas se nos detivermos em
nossa imagem, quando a iniciamos e ao término, certamente nos
lembraremos o quanto nos custou chegar até o ponto final, e hoje
temos a impressão de que tudo começou ontem. Não somos os
mesmos, mas sabemos mais uns dos outros. E é por esse motivo
que dizer adeus se torna complicado! Digamos então que nada se
perderá. Pelo menos dentro da gente...”
De fato, Prof. Toma, sua presença e história serão uma lembrança
constante, ajudando a alimentar o sentimento de gratidão de todos
aqueles que tiveram a honra de estar ao seu lado em todos esses
anos. Muita saúde, paz e bençãos em sua vida!
Obrigado por tudo!
Prof. Dr. Delmárcio Gomes da Silva

Há 70 anos o mundo recebia a mulher, pesquisadora e
professora admirada por todos seus alunos e colaboradores.
Ana Maria da Costa Ferreira nasceu na cidade de Americana,
mas logo se mudou para São Paulo. Em 1968 a sua e as nossas
vidas mudariam completamente, quando ela entrou para a
Universidade de São Paulo para cursar Química. Concluiu sua
graduação em 71 e em 72 ingressou o doutorado na área de
Físico-Química sob orientação dos professores Pawel
Krumholz e José Manuel Riveros. Defendeu seu doutorado em
76 e a partir 1978 passou a integrar o corpo docente da USP.
Desde o início de sua carreira, a Ana Maria sempre teve muito
amor pela profissão, bastante entusiasta da ciência e disposta
a ajudar os colegas. As inúmeras colaborações nos mais
diversos temas fazem jus ao extenso nome do grupo:
Laboratório de Bioinorgânica, Catálise e Farmacologia. Com
mais de 40 anos de casa, sua contribuição para a ciência é
incalculável: ela coleciona prêmios e tem uma belíssima
trajetória recheada com centenas de artigos; dezenas de
patentes; supervisões de pós-docs; alunos de pós-graduação;
livros; participação em sociedades científicas e colaborações
nacionais/internacionais.
Como orientadora sempre se empolgou com novos
resultados e descobertas, mostrando interesse e dando ideias
para experimentos futuros. Ponderada na cobrança, prefere

dar autonomia aos alunos
e os inspira com sua
inteligência, criatividade e
experiência. Seu diferencial é acreditar no
potencial de seus orientandos independente do
currículo, tendo construído um grupo de pesquisa
plural e competente. Certamente é a melhor pessoa
com quem já tivemos a
oportunidade de trabalhar
e correlacionar ao longo de nossa carreira científica. Somos
muito gratos por tê-la em nossa história e também muito
honrados por fazermos parte da sua.
Aos 70 anos de idade ainda reserva energia para as próximas
décadas, porque afinal, a Ana não para! Esperamos que você,
professora, continue nos abrilhantando nos tempos
vindouros.
Parabéns pelos seus anos, dos seus alunos.
Texto de: Daniel Tavares Martins
Mestrando do Instituto de Química da USP

Foto: Raphael Enoque F. de Paiva

Homenagem aos 70 anos da Prof.ª Ana Maria da Costa

Corpo de Bombeiros realiza simulação de incêndio no IQ-USP
Nos últimos anos têm-se observado uma intensa
movimentação da comunidade do Instituto de Química no
que diz respeito a assuntos relacionados à segurança nas
dependências do IQ. Recentemente todos puderam ver a
desobstrução e restauração dos corredores, reformas dos
corrimões e guarda-corpos, substituição de chuveiros de
emergência e lava-olhos, a instituição de uma brigada de
incêndio, entre outras medidas que vem sendo tomadas
para tornar o instituto um lugar mais seguro. Porém,
nenhuma dessas medidas seria significativa se não
houvesse uma mobilização das pessoas em colocar em
prática o conhecimento adquirido no quesito segurança.
Na manhã do último dia 19 de novembro o IQ teve a
oportunidade de colocar um pouco desse conhecimento em
prática. Não apenas o IQ, mas a USP toda se mobilizou.
Nesse dia, o Corpo de Bombeiros realizou um simulado de
atendimento à uma ocorrência de incêndio nas
dependências do Instituto de Química e a Brigada de
Incêndio teve a oportunidade de realizar também uma
simulação de abandono de prédio, removendo de dentro do
Instituto todas as pessoas que aqui se encontravam.
Apesar de não ser uma cultura no IQ, é muito importante
que esse treinamento ocorra de forma regular, para que em
uma situação real em que seja necessária a evacuação do
Instituto, as pessoas mantenham a calma e saibam como
agir e se colocar em segurança de forma rápida e eficaz.
A simulação foi feita com sucesso. A comunidade tem
motivos para se orgulhar, com certeza! Mas nunca é o
momento de relaxar. Com segurança não se brinca,
principalmente considerando as peculiaridades do Instituto,
com toda sua diversidade, tanto de compostos como de
rotina dos laboratórios. Ainda há muito que trabalhar! E

Bombeiros simulam atuação em caso de incêndio, no Instituto
de Química – Foto: Marcos Santos/USP Imagens

nesse momento o engajamento em solucionar
definitivamente problemas relacionados à segurança é
primordial. Nada pior que uma falsa sensação de segurança
para transformar um pequeno sinistro em um evento
catastrófico.
Parabéns aos líderes da Brigada de Incêndio pelo grande
esforço despedido para que esse simulado fosse um
sucesso! E parabéns por todo trabalho invisível que tem sido
feito por essa equipe para que todos da comunidade
possam retornar com saúde aos seus entes queridos.
E que a movimentação da comunidade no quesito
segurança não pare. Que a união entre teoria e prática
nesse quesito seja sempre indissolúvel. Afinal, um dos
maiores centros de ensino e pesquisa em Química,
referência nacional e internacional, deve ser também
referência e exemplo em segurança.
Vania Aparecida Blasques Bueno
Especialista em laboratório (IQ-USP)
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Estudantes do IQ-USP vencem II Olimpíada Brasileira
do Ensino Superior de Química
O IQ-USP é a única instituição com quatro estudantes entre
os 12 medalhistas da Classificação Geral da Olimpíada
Brasileira do Ensino Superior de Química (OBESQ). Em ordem
alfabética: Gabriel Ferreira Gomes Amgarten, Gabriel Vasto
Laurindo de Masi, Guilherme Obeid e Lucca Blois Guimarães. A
premiação da OBESQ ocorreu no dia 29 de novembro, no
auditório FEA-5 da Faculdade de Administração da USP. A
Solenidade de premiação do Programa Nacional de Olimpíadas
de Química também contou com a premiação da Olimpíada
Brasileira de Química - OBQ; Olimpíada Brasileira de Química
Junior - OBQJr; e Olimpíada Norte/Nordeste de Química.

Fotos: Cezar Guizzo. Mais fotos em: https://1drv.ms/u/s!AhPnfev8m4yehqkiD5GELCKPGTX4pQ?e=NPBhT0

Solenidade de premiação da Olimpíada Nacional de Ciências
A Olimpíada Nacional de Ciências bateu o recorde em
2019 com quase 2 milhões de estudantes inscritos. No
total foram quase 10.000 estudantes premiados com
medalhas e menções honrosas.
No último dia 28 de novembro aconteceu em São
Paulo a solenidade oficial que premiou 300 estudantes
medalhistas de ouro, sendo estes os 75 mais
destacados de cada nível (NÍVEL A, B, C, D). A
solenidade de premiação oficial da ONC às 18:00 no
Anfiteatro Camargo Guarnieri, na USP - São Paulo - SP.
Foram meses de preparação com o engajamento e
participação da coordenação nacional e das
coordenações estaduais, além da preparação dos

estudantes, pais e professores em todo o Brasil.
No total, são quase 10 mil estudantes de todo o país
que foram premiados com medalhas de ouro, prata,
bronze e menções honrosas. Os estudantes receberam
as medalhas e menções honrosas em seus respectivos
estados, diretamente nas coordenadorias estaduais ou
pelos correios, após a cerimônia oficial do dia 28 de
novembro.
Além disso, todos os estudantes que participaram da
ONC 2019 receberão certificado de participação que
estará disponível no site oficial da ONC a partir do dia
29 de novembro. (https://certificados.onciencias.org).
via Divulgação (Olimpíada Nacional de Ciências)

Fotos: Cezar Guizzo. Mais fotos em: https://1drv.ms/u/s!AhPnfev8m4yehqkjoQI8Xt4h-fFXWg?e=DJ9aBp
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ANIVERSARIANTES
Parabéns aos aniversariantes do IQ
- mês de dezembro 1/12. Koiti Araki
2/12. Sandra Regina de Souza
2/12. Viviane dos Santos M. de Oliveira
5/12. Marcelo da Purificação dos Santos
7/12. Ruth Salome Mejia Claure
9/12. Andre Pansarini de P. Rodrigues
11/12. Silvia Helena Pires Serrano
15/12. Antonia da Silva Araujo
15/12. Jonas Gruber

17/12. Mauro Carlos Costa Ribeiro
18/12. Eloiza Aparecida A. dos S. Palma
20/12. Jurandir Aparecido Luiz
21/12. Glaucia Mendes Souza
22/12. Janaina Nicanuzia dos Prazeres
22/12. Roberto Kopke Salinas
23/12. Nanci Camargo Silva
24/12. Carolina Gimiliani Lembke Horta

24/12. Rafael Henrique de Oliveira
26/12. Christiane Cardoso
26/12. Gerson Nunes da Silva
26/12. Patricia Busko Di Vitta
29/12. Rubens Pereira Pardim
30/12. Aline Tathyane Cardoso Barros
31/12. Caio Eduardo Carrascosa Vasco
31/12. Paola Corio

Frase do mês

Teses e Dissertações

“Se a meta principal de um

Alunos do Programa de Pós-Graduação do IQ que defenderão seus trabalhos
de Mestrado (M), de Mestrado Profissional (MP), e de Doutorado (D)

capitão fosse preservar seu
barco, ele o conservaria no
porto para sempre.

”

São Tomás de Aquino

1.

Carla Santana Santos – “Desenvolvimento de microssensor eletroquímico para o monitoramento da
atividade respiratória de células e animais por microscopia eletroquímica de varredura”. Orientador: Prof.
Dr. Mauro Bertotti. Dia: 02/12/2019, às 13:00 h, no Anfiteatro Vermelho (D).

2.

Samara Rodrigues Alves – “Nanoencapsulamento de metalofármacos antitumorais de dirutênio(II,III)
contendo ibuprofeno e naproxeno. Estudo de um novo metalofármaco misto de μ-oxo-rutênio-(III)ibuprofeno-4-aminopiridina”. Orientadora: Profª. Drª. Denise de Oliveira Silva. Dia: 18/12/2019, às 13:30 h,
no Anfiteatro Vermelho (D).

3.

Sandra Cristel Quispe Martínez – “Estudo de um metalofármaco de dirutênio(II,III) contendo o
enantiômero (S)-ibuprofeno e sua interação com alvos biológicos”. Orientadora: Profª. Drª. Denise de
Oliveira Silva. Dia: 14/11/2019, às 09:30 h, no Anfiteatro Vermelho (M).

4.

Sandro Mascena Gomes Filho – “Identificação de alvos da KRAS oncogênica com potencial terapêutico
para câncer de pâncreas”. Orientadora: Profª. Drª. Daniela Sanchez Bassères. Dia: 06/12/2019, às 09:00 h,
na Sala 08 do Bloco 06 inferior (D).

5.

Thiago Luiz Moraes Monteiro – “Funcionalização de bentonita para o acoplamento em matrizes
poliméricas”. Orientadora: Profª. Drª. Vera Regina Leopoldo Constantino. Dia: 09/12/2019, às 13:30 h, na
Sala A5 do ‘Queijinho’ (MP).

6.

Vinicius Ferreira da Paixão – “Anotação e caracterização de novos transcritos expressos no
adenocarcinoma de pâncreas: formas alternativas de splicing e RNAs não-codificadores longos associados
a fenótipos tumorais e clínicos”. Orientador: Prof. Dr. Eduardo Moraes Rego Reis. Dia: 04/12/2019, às
14:00 h, no Anfiteatro Paschoal Senise (D).

7.

Andrei Martins Surkov – “Desenvolvimento de eletrodos compósitos de carbono e poliestireno para
aplicações eletroanalíticas”. Orientador: Prof. Dr. Lucio Angnes. Dia: 25/11/2019, às 09:30 h, no Anfiteatro
Vermelho (M).

8.

Caio Henrique Bezerra Silva – “Análise de haplótipos de genes relacionados a características de interesse
no genoma poliploide de cana-de-açúcar”. Orientadora: Profª. Drª. Glaucia Mendes Souza. Dia: 22/11/2019,
às 13:30 h, na Sala A2 do ‘Queijinho’ (M).

9.

Pault Yeison Minaya Ferruzo – “Estudos funcionais e biológicos associados à interação de DUSP3 com
a proteína HNRNPC1/C2”. Orientador: Prof. Dr. Fábio Luís Forti. Dia: 12/11/2019, às 14:30 h, na Sala de
Reuniões A do Bloco 06 superior (M).
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Colaboradores
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Fábio Yamamoto
Cezar Guizzo
Jaílton Cirino Santos
Lucas C.V. Rodrigues
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10. Ronaldo Cesar da Silva – “Estudo sobre a preparação de isoquinuclidinas a partir de sais de piridínio”.
Orientadora: Profª. Drª. Liliana Marzorati. Dia: 14/11/2019, às 14:00 h, na Sala A5 do ‘Queijinho’ (M).
Milton César Santos Oliveira

QUER COLABORAR?
Para colaborar com o jornal ALQUIMISTA, entre em contato através do e-mail: alquimia@iq.usp.br Eventos,
artigos, sugestões de matérias ou qualquer outra atividade de interesse do IQUSP podem ser enviados.
Todos podem colaborar. Sejam eles, professores, funcionários, alunos ou interessados.

