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IN 5: Por mais  
segurança na produção

Nova diretoria da SBCC toma 
posse na reunião anual
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Presenteamos você com as melhores
soluções em ar limpo durante todo o ano,

por que no Natal seria diferente?

A Camfil deseja que no Natal
a alegria seja constante e 
que o Ano Novo lhe traga as 
maiores oportunidades.
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EDITORIAL
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sta edição marca o final de 
mais uma gestão da entidade 

que tomou posse no final de 2011 
mobilizada pelos desafios de manter 
a evolução da entidade e aperfeiçoar 
seus métodos internos de gestão, 
sem comprometer tudo que já havia 
sido conquistado.
Nesse período, alguns passos impor-
tantes foram dados, como a estrutu-
ração do congresso mundial ISCC em 
2016 no Brasil; a participação ativa 
com o envio constante de delegação 
técnica nas reuniões de normalização 
da ISO (TC-209); participação e divul-
gação técnica das novas normas bra-
sileiras – que certamente irão impactar 
no mercado de controle da contamina-
ção (filtros e hospitais, por exemplo); 
além de alçar o projeto Sala Limpa 
Itinerante – SLI a um novo patamar, 
demandando a construção de uma 

sala maior e também com a participa-
ção de um maior número de empresas 
associadas.
Nas edições da Revista da SBCC 
procuramos, além de divulgar as ini-
ciativas da própria entidade, abordar 
novos assuntos, ficando em sintonia 
com a evolução da tecnologia de con-
trole da contaminação em ambientes 
fechados e com as novas demandas 
do mercado.
Sendo assim, esta edição traz um pa-
norama da gestão que se encerra em 
dois momentos: na entrevista do pre-
sidente Rinaldo Lúcio de Almeida e na 
matéria que traz a retrospectiva das 
ações deste ano da entidade e posse 
da nova diretoria. Também estimula o 
debate sobre o uso da nanotecnolo-
gia para controle da contaminação e 
aspectos de bioconteção – tema da 
matéria principal da edição. 

Em uma área que apresenta desafios 
cada vez maiores, a criação da Comis-
são de Estudos Especiais de Bioconten-
ção,  demonstra a grande preocupação 
da SBCC em participar de forma atuante 
na discussão de normas e disseminação 
do conhecimento.
Finalmente, desejo, em nome de toda 
a diretoria da SBCC, um ótimo 2014. 
Que seja um ano ainda mais produtivo. 
Nós, da SBCC, vamos continuar cum-
prindo nossa missão de levar informa-
ções qualificadas aos profissionais e 
empresas brasileiras e atuar de forma 
efetiva no desenvolvimento e nos de-
bates internacionais e nacionais de 
normas técnicas.

Boa Leitura,

José Senatore
Editor chefe – Conselho Editorial
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diretoria do biênio 2012-1013 fe-
cha seu ciclo de trabalho à frente 

da SBCC. A partir de dezembro, a nova 
gestão, sob a presidência de Marcelo 
Carneiro (veja página 32), começa um 
novo ciclo. Rinaldo Lúcio de Almeida, 
presidente da SBCC no biênio 2012-
2013, destaca nesta entrevista a força 
da entidade que, mesmo com recursos 
escassos, continua a entregar resulta-
dos para a comunidade, seja por meio 
da participação dos debates nacionais 
e internacionais sobre normas técni-
cas, seja incentivando o compartilha-
mento de informações qualificadas. 

Rinaldo deixa a presidência, porém 
continuará a atuar na entidade, como 
tem feito desde meados dos anos 
2000 quando conheceu a SBCC, sua 
missão e valores. “Estava há pouco 
tempo na indústria farmacêutica e 
soube do ciclo de seminários técnicos. 
Minha participação sempre esteve 

focada na disseminação do conheci-
mento. Em 2002 fui convidado a ser 
palestrante sobre um relato prático e, 
logo depois, engajei-me nos trabalhos 
do GT-3 – Ensaios em Áreas Limpas”, 
recorda.

Rinaldo é engenheiro mecânico 
formado pela UNIMEP e com MBA 
em Gestão Empresarial pela FGV, e 
atualmente é Coordenador de En-
genharia, Manutenção e Utilidades 
da Antibióticos do Brasil. Iniciou a 
carreira na área de condicionamento 
do ar em 1987, trabalhou na área de 
orçamentos, manutenção, projetos 
e obras. Atua na área farmacêutica 
desde 1998, primeiramente na Eli 
Lilly do Brasil e em seguida na ABL. 
Participou do comissionamento e 
qualificação de todo o sistema de 
ar-condicionado do prédio produtivo 
contendo áreas de Farmoquímicos 
Estéreis, Produtos Injetáveis, Produ-

A tos Orais Secos e Produtos Líquidos. 
Na ABL foi responsável pela aprova-
ção da auditoria do FDA (Food and 
Drug Administration) nas áreas de 
Ar Condicionado, Manutenção e Uti-
lidades. Rinaldo agora nos conta um 
pouco sobre sua experiência à frente 
da SBCC.

Revista da SBCC: Como definiria 
esse período à frente da SBCC?
Rinaldo de Almeida: A SBCC se ca-
racteriza por não ter rupturas. Todos 
os trabalhos que estão em desen-
volvimento foram planejados e se 
julgou que eram necessários para a 
comunidade. Então, como são úteis, 
uma nova gestão não interrompe, dá 
continuidade, se possível atualizando 
e melhorando o projeto anterior. Essa 
característica é importante também 
para otimizar recursos, com planeja-

Presidente da SBCC

Alberto Sarmento Paz
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profissionais é responsável pelas con-
quistas da SBCC e pelo que ela oferece 
à comunidade relacionada às áreas 
limpas e ambientes controlados. 
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mento consistente é possível reduzir o 
investimento e obter resultados muito 
interessantes. Diria que a gestão da 
qual fui presidente se caracterizou 
pela continuidade, sem perder opor-
tunidades e nos mantendo atentos a 
novas possibilidades. 

Revista da SBCC: Quais os principais 
desafios e como eles foram trabalhados?
Rinaldo de Almeida: O principal desa-
fio foi trabalhar com recursos limitados. 
Para minimizar esse impacto a gestão 
se apoiou nos esforços de pessoas 
comprometidas com a entidade e na 
dedicação voluntária de profissionais 
competentes que gostam do que fazem 
e querem consolidar o excelente traba-
lho que a SBCC vem fazendo para a co-
munidade. A grande doação de tempo e 
conhecimento de um grupo valioso de 

Revista da SBCC: A SBCC cada vez 
mais se torna uma entidade global. 
Como é expandir sua participação in-
ternacional, mesmo sendo uma entida-
de relativamente pequena e, portanto, 
sem tantos recursos?
Rinaldo de Almeida: A posição rele-
vante no cenário global, assim como 
todas as outras ações da entidade, é re-
sultado dos esforços desprendidos há 
anos por diversos profissionais. Desde 
sua criação, mesmo com imensas difi-
culdades financeiras, a entidade pro-
curou suas congêneres internacionais, 
rapidamente filiando-se a ICCCS – In-
ternational Confederation of Contami-
nation Control Societies e procurando 
atuar nos debates internacionais para a 
produção de normas técnicas. É claro 
que a crescente importância do Brasil 
no mundo contribui para a maior parti-

A gestão se apoiou nos 
esforços de pessoas 
comprometidas com  

a SBCC e na dedicação 
de profissionais 

voluntários 
competentes que 

querem consolidar a 
entidade como uma 

referência
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Rinaldo de Almeida: A SBCC é uma 
entidade sólida, constituída por pro-
fissionais sérios, competentes e que 
acreditam no valor e nos objetivos da 
entidade. A principal meta da atual 
diretoria foi aprofundar as ações 
em andamento buscando aprimo-
rar e atualizar continuamente todas 

as ferramentas que dispomos para 
trabalharmos alinhados à visão e 
missão. Destacaria a participação da 
SBCC nas reuniões do ISO TC 209; 
o lançamento do livro “Guia para Pro-
jetos em Áreas Limpas”, produzido 
pelo GT-4;  a  revisão técnica do livro 
“Tecnologia de Salas Limpas”, de 
William Whyte; e os dois workshops 
com a participação de palestrantes 
internacionais, organizados dentro 
do projeto de divulgar o ISCC 2016. 
Além disso, deve-se ressaltar o com-
promisso de todo o grupo que não 
mediu esforços para fazer com que 
a SBCC continue sendo referência 
nacional e internacional, por sua atu-

cipação da entidade nos debates inter-
nacionais, mas se não houvesse um 
trabalho prévio não teríamos o espaço 
que temos hoje junto às instituições 
globais. E o resultado disso é o país 
sediar o simpósio mundial do ICCCS, 
o ISCC – International Symposium of 
Contamination Control em 2016.

Revista da SBCC: A propósito o que 
significa para a entidade sediar o 
ISCC em 2016?
Rinaldo de Almeida: De imediato, 
significa que o Brasil, e particular-
mente a SBCC, alcançou um estágio 
de maturidade que permite sediar 
um grande evento internacional. Já 
realizamos eventos no âmbito do 
ICCCS, como a reunião de Delegados 
paralela ao Sincal, mas era um outro 
momento. Em 2016, a expectativa é 
de promover um evento mais global, 
com debates relacionados às normas 
ISO e expectativa de 500 participan-
tes. O simpósio é um ambicioso desa-
fio que a SBCC abraça com orgulho 
e confiança. Os benefícios valem o 
empenho: o ISCC trará um intenso in-
tercâmbio de conhecimento e gerará 
negócios nacionais e internacionais.
Serão divulgados novos equipamen-
tos e novas técnicas para a tecnologia 
de salas limpas, o controle de partí-
culas e a contaminação molecular. 
Será ampliado o leque de abordagens 
da melhoria da segurança e saúde 
no trabalho. Serão detalhadas novas 
e fascinantes aplicações como a 
nanotecnologia ou a microeletrônica 
de sistemas, que permite o desen-
volvimento de produtos inteligentes. 
Enfim, será um momento de comparti-
lhamento de informações.

Revista da SBCC: Quais os principais 
pontos que destacaria em sua gestão?

ação proativa, compromisso com o 
conhecimento, transparência e ética. 

Revista da SBCC: Qual a avaliação 
de sua gestão? Alguma coisa ficou 
no caminho?
Rinaldo de Almeida: Estou satisfeito 
com os trabalhos realizados por esta 
diretoria, sinto-me muito honrado por 
ter feito parte desse time. Claro que 
sempre há algo mais para fazer, infe-
lizmente não contamos com recursos 
e tempo suficientes para fazer aquilo 
que acreditamos. Mas faz parte do 
processo e isso é o grande desafio de 
todas as gestões.

Revista da SBCC: Como é se dedicar 
voluntariamente ao desenvolvimento 
de uma entidade e, consequentemen-
te, no desenvolvimento técnico de 
todo o segmento?
Rinaldo de Almeida: É muito grati-
ficante trabalhar com um grupo de 
profissionais voluntários dispostos a 
fazer com a SBCC esteja alinhada à  
visão e missão. Trabalhar com pro-
fissionais competentes faz com que 
a SBCC seja conhecida por milhares 
de profissionais que representam um 
segmento tecnológico complexo. 
O apoio desse grupo foi fundamental 
para a continuidade do desenvolvi-
mento dos trabalhos no segmento 
do controle da contaminação para 
ambientes fechados e para a consoli-
dação de uma entidade transparente, 
independente e focada no que real-
mente importa: levar o conhecimento 
das áreas limpas e ambientes contro-
lados ao maior número de profissio-
nais, empresas e outras instituições. 
Quero finalizar agradecendo a todos 
que me apoiaram e que fizeram parte 
desta caminhada nesta gestão, deixo 
aqui meu muito obrigado.

 É muito gratificante 
trabalhar com um 

grupo de profissionais 
dispostos a fazer com 
que a SBCC seja uma 
entidade produtiva 
e disseminadora do 

conhecimento. Quero 
agradecer a todos por 
fazerem parte desta 

caminhada 
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As fotos desta matéria são das áreas de fabricação de vacinas contra a febre aftosa das empresas Biovet e Ourofino, que 
possuem instalações avaliadas e aprovadas pela Comissão de Biossegurança do MAPA. Ambas já foram apresentadas 
na seção case da Revista da SBCC, nas edições 44 e 49, respectivamente.

m vigor desde a data de sua publi-
cação, em 28 de março de 2012, 

a Instrução Normativa N°5 do MAPA 
(Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento) trouxe mudanças 
importantes nos quesitos construtivos 
dos laboratórios de biossegurança 
voltados para a produção de vaci-

E nas contra a febre aftosa, levando o 
Brasil a ter uma das mais rigorosas 
regulamentações sobre o tema em 
todo o mundo. “Sem dúvida, o Brasil 
hoje disponibiliza uma das vacinas 
mais potentes entre as produzidas no 
mundo. Trabalhamos com doses de 
5 ml enquanto o restante apresenta 

formulações de 2 ou 3 ml por bovino; 
a vacina atende os três tipos de vírus 
aftosa existentes e tem confiabilidade 
acima de 80%, quando a maioria ga-
rante 70%. Além disso, as exigências 
para sua produção são as mais rigo-
rosas do mundo. Tudo isso resulta em 
termos uma vacina de excelente quali-

Por mais segurança  
na produção

IN 5, do Ministério da Agricultura, reforçou itens 
construtivos para tornar a produção de vacina 
contra a aftosa mais rigorosa. Impacto impõe 
separação total de áreas e muda localização de 
caixas de filtros, entre outras mudanças

Luciana Fleury
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dade, muito segura, com alta potência 
e  que proporciona uma proteção no 
animal  muito grande”, afirma Fausto 
Terra, Diretor de Biológicos da Ouro 
Fino, uma das produtoras nacionais 
de vacinas contra a febra aftosa.

O texto atual substitui a norma 177 
de 1994, a primeira a estabelecer os 
requisitos básicos de biossegurança 
aplicados a todo estabelecimento que 
manipula vírus da febre aftosa para 
fins de diagnóstico, pesquisa, experi-
mentos, produção e controle de quali-
dade de insumos, antígenos e vacinas 
destinadas ao Brasil.

“Pela importância econômica que o 
controle desta doença tem para o Bra-
sil, decidiu-se pelo maior rigor possível 
em tudo o que envolve a manipulação 
deste vírus. Ele tem uma estrutura mui-
to pequena, o que lhe dá uma facilidade 
muito grande de se disseminar por ae-
rossóis. Isto, somado à grande quanti-
dade de vírus vivos manipulada dentro 
de um laboratório que produz a vacina, 
gera a necessidade de se criar barrei-
ras e procedimentos extremamente 
cautelosos para evitar que o vírus saia 
para o ambiente externo do laboratório”, 
afirma Ricardo Rego Pamplona, médi-
co veterinário e Coordenador da Co-
missão de Biossegurança para o Vírus 
da Febre Aftosa do MAPA.

Principais mudanças

Pamplona comenta que as alte-
rações foram amplamente debatidas 
com o setor produtivo e especialistas 
antes de vigorarem e que o objetivo 
foi atualizar e complementar as exi-
gências anteriores de acordo com a 
experiência vivenciada pelo segmento 
nos últimos anos. “Buscamos o maior 
rigor, mas sempre mantendo a atenção 

para não criarmos regras que sejam 
impossíveis de serem seguidas. Não 
se pode chegar ao ponto de inviabilizar 
a produção de vacinas no Brasil. Não é 
isso que se deseja”, sentencia.

O Coordenador da Comissão de 
Biossegurança para o Vírus da Febre 
Aftosa do MAPA comenta algumas das 
principais mudanças no que diz respei-
to à parte construtiva dos ambientes:

Localização das caixas de fil-
tro – a nova norma determina que as 

caixas de filtro devam ser localizadas 
dentro da área biocontida, algo que 
não estava previsto no texto anterior. 
“Desta forma, no caso de um acidente 
qualquer, de rompimento do filtro ou 
mesmo no momento de troca do fil-
tro, há a garantia de que, caso ocorra 
qualquer escape de vírus, ele estará 
em um ambiente que não permitirá sua 
saída para o exterior”, diz Pamplona, 
explicando que, para se aumentar as 
condições de segurança, não foi acei-
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Fone/Fax. (11) 4345-4777  

www.abecon.com.br

• Ar Condicionado

• Ventilação / Exaustão

• Automação Predial

• Divisórias, Forros, etc

• Obras Civis
ENGENHARIA

29 
ANOS

ENGENHARIA TOTAL

Abecon_anuncio_ED62[OK].indd   1 5/8/13   2:33 PM

ta a solução de se utilizar sistemas 
de bag in e bag out como opção para 
contenção dos filtros fora da área bio-
contida.

Sistema alternativo de energia 
– o texto exige a presença de UPS 
(Uninterruptible Power Supplies)/
nobreaks  dimensionados de forma a 
manter o fornecimento de energia por 
no mínimo 30 minutos, de maneira 
paralela ao gerador, que já era item 
obrigatório pela norma anterior. “O no-
break foi incluído para complementar o 
sistema alternativo de energia, já que 
apesar do acionamento ser automáti-
co, o equipamento leva um tempo para 
gerar energia na potência necessária 
para o pleno funcionamento dos am-
bientes. Com isso, em caso de queda 
de energia, o nobreak sustenta os 
sistemas elétricos até o gerador atin-
gir a potência necessária. Além disso, 
possibilita que, caso ocorra problemas 
com o gerador, haja tempo hábil para 
se acionar a equipe de manutenção 
e realizar a correção necessária”, diz 
Pamplona.

Separação total de áreas – Pam-
plona explica que em parte do proces-

so produtivo da vacina contra a febre 
aftosa trabalha-se com o vírus vivo, 
desativado a partir de determinado 
momento. Para evitar que este vírus 
venha a ser ativado novamente, a 

nova instrução normativa determinou 
a separação total de áreas, criando a 
necessidade de se ter três sistemas 
de ar independentes, um para a área 
de produção, outro para o laboratório 
de controle de qualidade e, a novidade 
trazida pela nova redação, outro para 
o local onde os produtos ficam em 
“quarentena”, esperando a realização 

de todos os testes de validação das 
amostras dos respectivos lotes. Os três 
sistemas devem atender às mesmas 
exigências, ou seja, módulos duplos e 
paralelos dotados de filtro HEPA, etc.

Tratamento de efluentes – segun-
do a nova instrução normativa, o tan-
que de captação dos efluentes (que re-
colhe os efluentes que ainda não foram 
tratados) não pode mais ser instalado 
de forma subterrânea, algo que era 
permitido pelo texto anterior. Perma-
nece a regra de que este tanque deve 
estar localizado em área biocontida, 
mesmo que localizado em um subsolo, 
mas jamais aterrado. A mudança nas-
ce para facilitar a manutenção e inspe-
ção das condições do tanque, evitando 
a não percepção de corrosões que 
levem ao seu rompimento. “Houve um 
caso, na Inglaterra, de um laboratório 
no qual este tratamento era realizado 
em outro prédio, com os efluentes le-
vados por dutos de aço inox que saíam 
de uma área biocontida e eram enca-
minhados para outra área biocontida. 
Pois houve um foco de aftosa no Reino 
Unido em 2008 e a mídia noticiou que o 
problema foi causado por um acidente 
ocorrido nesta tubulação. É algo difícil 
de ocorrer, mas que acontece, então, 
preferimos por reduzir os riscos”, diz 
Pamplona.

Controle eletrônico dos dados 
de monitoramento – A nova norma 
determina que seja utilizado um siste-
ma eletrônico e inviolável para o regis-
tro de todo o acesso de pessoas e de 
material e das condições dos ambien-
tes controlados. “Já havia a exigência 
destes controles, mas ficava a cargo 
da empresa determinar como ele seria 
feito. O sistema eletrônico traz maior 
confiabilidade e possibilita um moni-
toramento mais detalhado e apurado, 
pois ele grava todos os dados, indi-

Importância econômica 
do controle da febre 

aftosa no Brasil 
motiva maior rigor 
nas condições de 

manipulação do vírus
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cando se houve ou não variações de 
temperatura ou pressão, por exemplo. 
Os dados são guardados por no míni-
mo seis meses e isso facilita tanto a 
avaliação do supervisor de biossegu-
rança da empresa como o processo de 
inspeção”, comenta Pamplona, com-
plementando que esta solução permite 
a detecção de possíveis variações 
indicando algum mau funcionamento 
que pode ser sanado antes de um pro-
blema grave ocorrer.

Decisões estratégicas

O fato de estar construindo uma 
planta produtiva, em Ribeirão Preto, 
interior de São Paulo, enquanto a IN 5 
era debatida, permitiu a Ouro Fino, 
que atualmente produz 45 milhões 

de doses anuais de vacina contra a 
febre aftosa, incluir em seu projeto 
as novas exigências, reduzindo seus 
impactos. “Como acompanhamos as 
discussões, foi possível adequar nosso 

projeto e estarmos aptos para atender 
a instrução. Por isso, apesar da nossa 
produção ter sido iniciada em 2009, 
ela já atendia as exigências que foram 
formalizadas em 2012. Desta forma, a 

Salas Limpas em Regime Turn Key

Fone/Fax. (11) 4345-4777  

www.abecon.com.br

• Ar Condicionado

• Ventilação / Exaustão

• Automação Predial

• Divisórias, Forros, etc

• Obras Civis
ENGENHARIA

29 
ANOS

ENGENHARIA TOTAL

Abecon_anuncio_ED62[OK].indd   1 5/8/13   2:33 PM
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entrada em vigor da IN 5 não impactou 
nossos processos”, diz Fausto Terra, 
Diretor de Biológicos da empresa.

Já a multinacional MSD preferiu fe-
char a unidade produtiva que mantinha 
em Fortaleza, no Ceará, após a publi-
cação das novas exigências. “Esta é 
uma decisão totalmente comercial que 
cabe à empresa produtora. Ela precisa 
avaliar se tem interesse em realizar os 
investimentos necessários para a sua 
adequação e continuar no mercado 
ou não”, diz Pamplona, afirmando 
que todas as empresas passaram por 
inspeções após a entrada em vigor da 
IN 5 e, em algumas, foi detectada a 
necessidade de adequações conside-
radas de baixo risco e estipulado um 
prazo para ser realizados. 

Para Terra, no entanto, isto criou 
condições desiguais de competitivi-
dade. “Para atender a IN 5, o projeto 
ficou consideravelmente mais onero-
so do que se estimou inicialmente, 
o que eleva nosso custo e estamos 
competindo no mercado com em-
presas que ainda não se adequaram 
totalmente”, considera.

Além da Ouro Fino, também estão 
autorizados a produzir vacina contra 
febre aftosa a Merial, empresa multi-
nacional com fábrica em Campinas 
(SP); Vallée, empresa nacional, com 
produção em Minas Gerais; e Inova, 
indústria farmacêutica de composição 
acionária parte nacional parte espa-
nhola, com fábrica em Minas Gerais. 
A nacional Biovet já tem instalações 
avaliadas e aprovadas pela Comis-
são de Biossegurança do Ministério 
da Agricultura e está em processo de 
registro para iniciar sua produção em 
escala comercial.  No mercado nacio-
nal também está disponível a vacina 
do fabricante argentino Biogéneses 
Bagó, que passou por inspeção para 
verificar o cumprimento das mesmas 
regras aplicadas às vacinas produzi-
das em território nacional.

Demanda em queda

Ao contrário da maioria dos se-
tores produtivos nos quais grandes 
investimentos são definidos pela pers-
pectiva de um aumento crescente de 
demanda, as empresas que produzem 
vacina contra a febre aftosa precisam 
levar em consideração em seu plane-
jamento a longo prazo uma redução 
gradual e que tem como meta chegar 
a zero. Isto porque todos os esforços 
mundiais de governos e produtores de 
carne estão voltados para a erradica-
ção da febre aftosa e ao sonho de se 
chegar a um rebanho saudável sem a 
necessidade de vacinação. Tanto que 
a demanda brasileira por vacinas caiu 
de 470 milhões de doses anuais em 
2008 para atuais 370 milhões. 

O Brasil tem seu próprio Plano 
Nacional para Erradicação da Febre 
Aftosa e também participa ativamente 

Novo texto 
visou atualizar e 
complementar as 

exigências anteriores 
de acordo com a 

experiência vivenciada 
pelo segmento nos 

últimos anos, trazendo 
mais rigor para as 
instalações, sem, 
no entanto, criar 

regras impossíveis 
de serem seguidas e 

que inviabilizariam a 
produção de vacinas 
brasileiras contra a 

febre aftosa  
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do Comitê Sulamericano de Luta contra a Febre Aftosa. “A 
data limite inicial para o Brasil parar de vacinar era 2015, 
agora já se adiou para 2020. Nossos investimentos foram 
baseados nestas previsões, mas, por outro lado, temos 
como exemplo a Argentina que parou de vacinar em 2000, 
fechando suas plantas produtivas e logo no ano seguin-
te houve foco da doença e foi necessário vacinar todo 
o rebanho. Então, mesmo parando de vacinar é preciso 
manter estoques por um ou dois anos”, explica Terra. “De 
qualquer forma, não é um investimento perdido ter uma 
planta adequada para produzir qualquer tipo de vacina 
com qualidade muito superior. A Ouro Fino entrou no mer-
cado de biológicos há pouco tempo e está  desenhando 
uma linha nova de vacinas. Esta planta seria adequada 
para manipulação de outros tipos de vírus e bactérias”, diz.

A possibilidade de utilizar as instalações para outras 
produções enquanto a demanda pela vacina de febre 
aftosa permaneça também existe. “As normas atuais per-
mitem a mudança de vírus manipulado na área produtiva, 
a chamada produção por campanha, desde que o labora-
tório apresente procedimentos validados de desinfecção 
de ambientes, instalações e equipamentos”, afirma Pam-
plona. “Apesar de hoje todos os laboratórios validados 
estarem totalmente voltados para atender à demanda de 
vacinas contra a febre aftosa, eles poderão trabalhar desta 
forma quando houver redução deste demanda, alternando 
a produção com outras vacinas, se quiserem”.  

O alerta é com relação à pureza das doses. “Esta 
questão da pureza é essencial. Uma vacina de febre af-
tosa não pode ter antígenos que não seja da febre aftosa, 
mesmo que outro antígeno presente não venha provocar a 
doença no animal, já que o vírus está inativo. Isto porque 
vai induzir outra proteção que não está dentro dos parâ-
metros do produto”, finaliza Pamplona. 
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Conhecimento 
disseminado

Teoria aliada à prática, ação propiciada pela Sala 
Limpa Itinerante e por palestras técnicas, marcou  
a Ilha Temática Áreas Limpas – SBCC na FEBRAVA

Luciana Fleury

elo quinto ano consecutivo a 
SBCC marcou presença na FE-

BRAVA (Feira Internacional de Refri-
geração, Ar Condicionado, Ventilação, 
Aquecimento e Tratamento do Ar), 
promovida pela Reed Exhibitions Al-
cantara Machado em São Paulo-SP 
entre os dias 17 e 20 de setembro. O 
espaço ocupado pela entidade, a Ilha 
Temática Áreas Limpas - SBCC, foi to-
talmente dedicado à disseminação dos 
conceitos relacionados ao controle da 
contaminação, despertando interesse 
nos visitantes ao abrigar estandes de 
empresas associadas, auditório para 
palestras técnicas e a Sala Limpa Itine-
rante – SLI. “A participação da SBCC 
neste encontro bienal do segmento já 
virou uma tradição. Costuma-se dizer 
que o sistema de condicionamento do 
ar é o coração de uma sala limpa e 
isso explica a importância de estamos 
próximos aos lançamentos, inovações 
e discussões relacionados ao tema, 
além de aproveitarmos para apresen-
tar as soluções de produtos e serviços 
em áreas limpas para os visitantes, 
ampliando nossos contatos”, afirma 
Rinaldo Almeida, presidente da SBCC.

Sala Limpa Itinerante: visão prática das soluções e serviços relacionados ao controle  
da contaminação

P

Alinhada à missão de divulgação 
de conhecimentos da SBCC, a Ilha 
Temática proporcionou aos visitan-
tes momentos de atualização e de 
discussão de temas relevantes para 
o controle da contaminação com a 

realização de doze palestras técni-
cas, ministradas por especialistas do 
setor. Com as palestras atendendo a 
necessidade de debates conceituais e 
teóricos, a parte prática ficou a cargo 
da Sala Limpa Itinerante. 
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A Sala Limpa Itinerante, presença de empresas associadas, divulgação de informações em livro e em palestras com 
especialistas: Ilha Temática da SBCC propiciou momentos de atualização e discussão de temas relevantes aos visitantes

Sala Limpa Itinerante: visão prática das soluções e serviços relacionados ao controle  
da contaminação

“Achei fantástica a proposta da 
Sala Limpa Itinerante, porque 

acredito que as tecnologias 
relacionadas ao controle 
da contaminação podem 

beneficiar inúmeras indústrias 
que deveriam adotá-las para 

aprimorar seus processos, 
mas não o fazem por falta de 

informação”

Antônio Carlos Schnitzlein, sócio 
gerente da Macs Consultoria para 

Transferência de Tecnologia

“O compartilhamento de 
conhecimento, como o 

proporcionado por estas 
palestras, é de suma importância 

para a difusão dos conceitos 
relacionados ao controle da 

contaminação. Existem muitas 
empresas interessadas em 

incluir esta questão nos seus 
processos e elas precisam saber 

que existe tecnologia de alto 
nível disponível para isso” 

Milton Santos, representante da 
Aeroglass, que acompanhou a 

palestra “Aspectos gerais da NBR 
ISO 29463, norma de classificação 
de filtros de alta eficiência EPA, 

HEPA e ULPA, proferida por José 
Senatore, consultor em controle da 

contaminação. 

Como já se tornou tradição, a 
SBCC levou para dentro da Febrava 
uma área limpa em plena operação. 
Viabilizada pelo apoio de 11 empre-

sas associadas (AAF, Abecon, ALA, 
Asmontec, Alsco, Atmen, Ecoquest, 
Microblau, Powermatic, Trox e Veco), 
a Sala Limpa Itinerante é um espaço 
classificado de cerca de 20 metros 
quadrados, divididos em três ambien-
tes que apresentam os diversos equi-
pamentos, componentes e acessórios 
necessários para sua operação. Dese-
nhada de forma que os visitantes pos-
sam ter uma visão ampla do que ocorre 
em uma área classificada, ela chamava 
a atenção de quem passava pela Ilha 
Temática, despertando o interesse nas 
soluções em termos de produtos e ser-
viços disponibilizados pelo segmento 
do controle da contaminação. 

SBCC em ação

Além da SLI e das palestras técni-
cas, os visitantes puderam tirar infor-
mações e compartilhar experiências 
com os profissionais da SBCC que se 
revezaram no atendimento. Também 
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“Gostei dos temas propostos 
para as palestras. Eles 

complementam o que estamos 
vendo em termos de novidades 

do setor de ar condicionado, 
especificamente pela questão da 
qualidade do ar em ambientes 
climatizados e de salas limpas. 

Eu defendi uma tese de 
mestrado sobre qualidade do 

ar e por isso esses assuntos me 
interessam muito”

Péricles Borba Araquan, professor 
em refrigeração e ar condicionado 

do Instituto Federal de Ciência 
e Tecnologia do Estado de 

Pernambuco, que acompanhou 
as informações apresentadas na 

palestra “Evolução da revisão 
da norma ISO 14698, ‘Controlled 
Enviromednts Biocontamination 

Control’, ministrada por Sílvia 
Eguchi, da Dosage Pesquisas 

Laboratoriais.

“Há 20 anos, participei 

da montagem da segunda 

sala limpa existente no 

Brasil, em um projeto para a 

produção de discos rígidos. 

Hoje, estamos buscando 

uma solução semelhante à 

Sala Limpa Itinerante, ou 

seja, uma instalação que 

possa ser deslocada mais 

facilmente para que sejam 

mais ágeis as alterações 

quando há mudanças de 

layout na produção. Estamos 

trabalhando na concepção de 

uma unidade de montagem do 

conjunto híbrido de diplays 

de TV de LED e, no nosso 

processo, isso exige uma área 

limpa”

Francisco de Assis Machado 

Filho, gerente fabril da Britania 

componentes eletrônicos

Estandes de empresas associadas na Ilha Temática: presença em espaço dedicado às novidades do segmento

foi possível conhecer todo o trabalho 
desenvolvido pela entidade, principal-
mente na área de normas técnicas 
e recomendações (durante o evento 
o auditório da Ilha Temática SBCC 
abrigou a reunião inaugural CE Bio-
contenção, veja mais na página 27), 
inclusive o recém-lançado livro Tec-
nologia de Áreas Limpas, de Willian 
Whyte, da LTC Editora, edição da qual 
a SBCC participou ativamente em sua 
tradução e revisão técnica, capitanea-
da por Eliane Bennett.

Quem visitou a Ilha Temática, 
também pôde conferir as informa-
ções disponibilizadas pelas empresas 
Masstin, Milaré e Suporte Universal, 
associadas da SBCC. “O objetivo de 
nossa participação foi aproveitar a 
oportunidade de mostrar a qualidade 
de nosso produto, contando com o 
apoio da credibilidade e seriedade 
que a SBCC representa no setor”, 
afirma Sergio Luiz da Silva Cortes, 
Diretor da Suporte Universal. 

Para Gislene Ferreira de Carvalho 
Milaré, Diretora da Milaré, trata-se de 
uma questão estratégica. “Edição a 
edição, a Febrava consolida-se como 
um ótimo investimento para aumentar 
as oportunidades de divulgação, rea-
lizar novos negócios, além de agregar 
conhecimento. Este ano não foi dife-
rente. Participar da feira compondo a 

16-23 ilha_tematica.indd   18 12/16/13   8:18 PM



ILHA TEMÁTICA SBCC - ÁREAS LIMPAS

Ficha Técnica - Sala Limpa Itinerante

Construção e arquitetura Asmontec

Projeto  Abecon

Equipamento de Segurança 
Biológica 

Atmen, Trox e Veco

FFU  Atmen

Unidade de Filtragem Refrigerada Trox e Veco

Automação Microblau

Vestimenta Alsco

Limpeza Técnica ALA

Filtro em caixa FFU AAF – American Air Filter

Dutos Powermatic

Fotocatálise Ecoquest

Ilha Temática da SBCC é, para nós, 
um privilégio, pois a SBCC é uma 
instituição muito bem conceituada 
no Brasil e fora dele. Esta parceria 
fortalece nossa credibilidade junto ao 
setor”, diz Gislene. 

Já para a Masstin esta edição do 
evento foi ainda mais especial, pois a 
empresa aproveitou-a para celebrar 
seus 35 anos de história. “Foi uma for-
ma diferente de divulgar esse marco 
tão importante para nós. A Ilha temática 
da SBCC favorece uma forte troca de 
conhecimento em novas tecnologias, já 
que há uma concentração de informa-
ções e das novidades do setor. Participar 
deste espaço é uma forma de mostrar 
que a empresa deseja contribuir com o 
segmento”, comenta Walquiria Duarte, 
da Engenharia de Vendas da empresa.
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Contabilizando um total de 29.700 
visitantes em seus quatro dias de 
realização, a 18ª FEBRAVA - Feira 
Internacional de Refrigeração, Ar Con-
dicionado, Ventilação, Aquecimento 
e Tratamento do Ar apresentou ao 
mercado brasileiro as mais recentes 
novidades tecnológicas, lançamentos, 
tendências e atualização profissional 
do setor HVACR. Para os 380 expo-
sitores, que representavam cerca de 
650 marcas nacionais e internacio-
nais, a expectativa é que os contatos 
iniciados no evento movimentem R$ 
350 milhões em negócios nos pró-
ximos dois anos. “A feira qualifica o 
mercado, trazendo novas tecnologias 
e soluções em equipamentos e produ-
tos para garantir maior eficiência ener-
gética na climatização de ambientes e 
na refrigeração industrial e comercial”, 
afirma Wadi Neaime Tadeu, presiden-
te da ABRAVA - Associação Brasileira 
de Refrigeração, Ar-condicionado, 
Ventilação e Aquecimento, que projeta 
um faturamento para o setor de U$ 15 
bilhões este ano. 

“Conseguimos atingir as metas 
traçadas há dois anos. Esta é a maior 
Febrava que realizamos até hoje, com 

38 mil metros quadrados de área to-
tal. A feira também trouxe um público 
mais qualificado e com maior poten-
cial de compras. Os estandes estive-
ram cheios durante os quatro dias de 
evento”, afirma Nelson Baptista, presi-
dente da Comissão Organizadora da 
FEBRAVA 2013.

Como ocorre toda edição, desper-
taram bastante interesse do público 
os vários eventos paralelos à FEBRA-
VA. Foi entregue para 28 empresas o 
“Selo Destaque Inovação” concebido 
pela ABRAVA para estimular a inova-
ção no setor. Também foi realizado o 
XIII Encontro Nacional de Empresas 
Projetistas e Consultores. A FEBRA-
VA abrigou ainda o XIII CONBRAVA 
– Congresso Brasileiro de Refrigera-
ção, Ar Condicionado, Aquecimento 
e Tratamento de Ar debateu os prin-
cipais assuntos relativos ao setor 
HVAC-R, tendo como tema central 
“Caminhos para a  Sustentabilida-
de”, e contando com a presença de 
representantes das entidades inter-
nacionais ASHRAE, AHRI e PNUD 
(Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento), além de renoma-
dos especialistas do setor. 

Resultados acima das expectativas

Áreas de Atuação:

Masstin Engenharia e Instalações Ltda.
Av. Sete de Setembro, 97 Jardim Recanto

09912-010 – Diadema SP
Fone/Fax: (11) 4055-8550
Site: www.masstin.com.br

E-mail: comercial@masstin.com.br

• Ar Condicionado • Refrigeração •
• Ventilação Industrial • Filtragem • 

Salas Limpas • Retrofit •

• Engenharia • Obras •
 • Gestão de Contratos •
• Serviços Corretivos •

Especialidades:

EXCELÊNCIA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

Contando com uma equipe de profissionais 
altamente qualificados, realizamos trabalhos 
de engenharia, obras, gestão de contratos e 
serviços corretivos que contemplam os 
segmentos de:C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Showroom de serviços e produtos

Com a participação na 18ª FEBRAVA, encerra-se a 
utilização da versão atual da Sala Limpa Itinerante – SLI. 
O projeto renova-se a cada dois anos, a fim de abrir opor-
tunidade de participação de novas empresas na iniciativa 
e incluir atualizações e novas tecnologias, garantindo seu 
papel de disseminar o que há de mais atual como solução 
para o controle da contaminação. 

Nestes dois anos, no período em que não estava 
exposta em feiras e eventos importantes do setor, a SLI 
serviu como um showroom de serviços e produtos para as 
associadas da SBCC apoiadoras da proposta, tendo sido 
abrigada nas instalações da Asmontec, em Vinhedo-SP, e 

com visita franqueada a interessados. “Foi muito interessante podermos contar com este espaço para demonstrar, 
de forma prática, a qualidade de produtos e a tecnologia disponível”, afirma João Felipe Martin Meca, Coordena-
dor Comercial da Asmontec, empresa associada que apoiou a SLI com a construção e arquitetura do ambiente.
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Associadas presentes na FEBRAVA

ILHA TEMÁTICA SBCC – ÁREAS LIMPAS

ARMACELLAIR SHIELD

AAF AIR QUALITY

22

Diversas empresas associdas da 
SBCC marcaram presença na 18º 
edição da FEBRAVA, com estandes 
espalhados pelos corredores do Cen-
tro de Exposição Imigrantes, em São 
Paulo. Elas aproveitaram a oportu-

CAMFIL

ECOQUEST HITACHI INDÚSTRIAS TOSI

nidade de contato direto com um pú-
blico qualificado e com alto poder de 
decisão que visitou a feira, mostrando 
sua  linha de produtos e serviços, além 
de destacarem seus lançamentos, 
atualizações e novidades. Para as 

empresas, a FEBRAVA representa um 
momento para troca de informações e 
para estreitar o relacionamento com 
clientes, fornecedores e parceiros, no 
maior encontro bienal do segmento de 
ar-condicionado e tratamento de ar.
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POWERMATIC

VECO

MICROBLAU

TESTO

MUNTERS

TROX

MPU

TRAYDUS

LINTER 
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REINTECH

VECTUS

REFRIN
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ma importante oportunidade 
de atualização e de aprofunda-

mento de conceitos foi proporcionada 
pela realização, nos dias 16 e 17 de 
setembro, do workshop internacional 
organizado pela SBCC com o tema 
“Introdução ao Procedimento Assépti-
co na Indústria Farmacêutica”, com pa-
lestra do especialista norte-americano 
em microbiologia David Matsuhiro. O 
evento faz parte da agenda do progra-
ma “SBCC rumo a 2016”, uma série de 
ações preparatórias para o ICSS Brazil 
2016, quando o Brasil sediará o maior 
evento mundial de controle de conta-
minação.

“Firmamos uma parceria com o 
Sindusfarma (Sindicato da Indústria de 
Produtos Farmacêuticos no Estado de 
São Paulo) e juntos definimos o tema, 
um assunto de grande interesse para 
os profissionais da indústria farmacêu-
tica e trouxemos para São Paulo David 
Matsuhiro, um especialista que está 
entre os mais renomados do mundo”, 
explica Heloisa Meirelles, Delegada 
Internacional da SBCC. Ela ressalta 
que só foi possível viabilizar a iniciativa 
pelo suporte de entidades apoiadoras: 
ABIQUIFI (Associação Brasileira da 

Evento atraiu profissionais de grandes indústrias farmacêuticas

Atualização prática

Workshop internacional trouxe ao Brasil o renomado 
especialista em microbiologia David Matsuhiro. 
Palestra abordou processos assépticos aplicados na 
rotina atual das empresas

U

Indústria Farmoquímica), Abrava (As-
sociação Brasileira de Refrigeração, 
Ar Condicionado, Ventilação e Aque-
cimento), CRF (Conselho Regional 
de Farmácia), ABDEH (Associação 
Brasileira para o Desenvolvimento do 
Edifício Hospitalar), Sindratar (Sindica-
to da Indústria de Refrigeração, Aque-
cimento e Tratamento de Ar no Estado 
de São Paulo) e Sindusfarma, além do 

patrocínio das empresas associadas 
CACR, Asmontec, Masstin e Trox.

Heloisa ressalta a relevância do 
encontro. “Ao desenvolver ações como 
esta, a SBCC, além de cumprir sua 
missão de disseminar o conhecimento 
sobre o controle da contaminação, tam-
bém está conquistando seu espaço na 
América Latina e fortalecendo sua ima-
gem no cenário internacional”, afirma.
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O workshop reuniu 85 pessoas, 
com presença expressiva de profissio-
nais de grandes indústrias farmacêu-
ticas e, entre os principais assuntos, 

abordou requisitos básicos para sala 
limpa; filtração: testes de integridade; 
limpeza e desinfecção do ambiente; 
técnicas e métodos de monitoramento 
ambiental; técnica asséptica para pro-
dução farmacêutica.

“O evento proporcionou uma visão 
panorâmica dos processos, das difi-
culdades na rotina e as principais ten-
dências no que diz respeito aos proce-
dimentos de processos assépticos na 
indústria farmacêutica. As informações 
passadas são de aplicação em meu 
dia a dia, principalmente em processos 
de filtração como método de esteriliza-
ção, um dos assuntos abordados pelo 
David Matsuhiro. Contudo, para nós 

Kelly Tino, Marcelo Hachiriki, Cláudio Vigo e Cibele Guedes: participação foi motivada pela possibilidade de 
compartilhar informações com especialista internacional

fornecedores, a filtração é apenas 
uma parte do processo e ter o conhe-
cimento técnico do processo como um 

todo é um requisito diferencial para 
alinharmos os processos com os nos-
sos clientes/parceiros”, comenta Kelly 
Tino, Sales Application Specialist II - 
Process Solutions da Merck Millipore, 
participante do workshop.

Para Claudio Vigo, Arquiteto 
Diretor da Claudio Vigo Arquitetos 
Associados, o conteúdo apresenta-
do foi muito interessante. “Principal-
mente porque na maioria das vezes 
a abordagem fica restrita ao caráter 
regulatório e, neste caso, a questão 

foi abordada de forma eminentemen-
te prática, fundamentada em dados 
bem objetivos”, afirma.

Marcelo Hachiriki,  Analista do 
Laboratório Microbiológico da Alcon 
Labs Brasil, ficou satisfeito em ter 
participado do workshop. “Este tipo 
de evento é muito importante para 
todos os profissionais que trabalham 
com área limpa, por permitir o con-
tato com um especialista de uma 
instituição muito bem conceituada 
e responsável pela elaboração de 
diversos relatórios técnicos que uti-
lizamos como guia. Além do fato de 
difundir informações e esclarecer 

David Hengeltraub, Vice-Presidente da SBCC, e o palestrante, David Matsuhiro 

Além do fato de 
difundir informações 
e esclarecer dúvidas, 

Matsuhiro possui vasta 
experiência e excelente 

didática
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dúvidas, Matsuhiro possui vasta ex-
periência e excelente didática, o que 
tornou as palestras interessantes e 
fáceis de se compreender”. 

A opinião é compartilhada por Ci-
bele Guedes, Supervisora de Controle 
de Qualidade da Vallée. Segundo ela, 
as exigências normativas tendem a 
ficar cada vez mais complexas, de-
mandando um acompanhamento mais 
próximo das novidades. “Como temos 
que seguir normativas, as informações 
serão sempre de aplicação na rotina, o 
diferencial e que enriquece o debate é 
como cada um implementa as normas.  
Além disso, manter contato com pales-
trantes internacionais sempre é inte-
ressante, pois nos mantém mais bem 
informados, e podemos tirar dúvidas 
mostrando nossa realidade”, finaliza.

David Matsuhiro:  
altos padrões no Brasil

Após sua participação no 
Workshop Internacional Introdução 
ao Procedimento Asséptico na In-
dústria Farmacêutica, o especialista 
norte-americano em microbiologia e 
presidente da Cleanroom Compliance, 
David Matsuhiro, visitou as plantas in-
dustriais da Alcon e da Farmoterápica 
e se encontrou com profissionais bra-
sileiros para comentar sobre projetos 
internacionais e treinamentos ministra-
dos em diversos pontos do mundo.

A ex-presidente da SBCC e Direto-
ra da Farmoterápica, Dirce Akamine, 
acompanhou David Matsuhiro em suas 
visitas, quando colheu algumas impres-
sões do palestrante sobre o que ele 
vivenciou em sua passagem pelo Brasil. 
Acompanhe. 

“Os padrões atuais das empresas 
farmacêuticas no Brasil são altos e 

percebo um esforço para que eles se 
ampliem ainda mais. Senti isso nas 
visitas às áreas de produção. Mesmo 
nas que são mais antigas é notório o 
investimento em melhorias em seus 
processos, utilizando-se padrões mun-
diais de excelência, o que é uma visão 
muito interessante. Muitos por vezes 
comentam ‘ah, é uma instalação anti-
ga’, mas na realidade o que vale é a 
capacidade de manter a área validada 
e, mais uma vez, investir nas opera-
ções e em recursos humanos para 
melhorar o processo.

Acredito que um dos primeiros pas-
sos seja como fizemos nesta viagem: 
realizar treinamentos, permitindo um 
intercâmbio importante para o desen-
volvimento. E, devo salientar que, es-
pecificamente nesta viagem, os intér-
pretes tinham bastante conhecimento 

do assunto, o que tornou meu trabalho 
mais efetivo. 

Foi ótimo também observar uma 
participação tão variada no treina-
mento. Conversei com várias empre-
sas, acredito que provavelmente em 
2014 estarei de volta para realizar 
treinamentos adicionais, talvez com 
temas mais específicos e associados 
com a SBCC e Sindusfarma. 

Ao trazer profissionais de excelên-
cia, a SBCC abre espaço para uma tro-
ca de opiniões muito importante. Aqui, 
encontrei vários profissionais que estão 
associados a diversos aspectos da ISO, 
e isso faz com que o país seja conside-
rado internacionalmente, nos debates 
globais sobre normalização. Isso é bom 
para o Brasil e, particularmente, para o 
desenvolvimento da indústria farmacêu-
tica estabelecida no país”.

Matsuhiro: informações proporcionaram visão panorâmica dos processos
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comissão criada pela SBCC 
para elaborar o texto de uma 

norma brasileira sobre biocontenção 
para regulamentar a construção de 
áreas biocontidas já iniciou seus tra-
balhos. A reunião inaugural da ABNT/
CE – 46:000.02  –  Requisitos  para 
áreas biocontidas, foi realizada no dia 
19 de setembro de 2013, no auditório 
mantido na Ilha Temática da SBCC 
durante a realização da 18ª FEBRAVA 
(Feira Internacional de Refrigeração, 
Ar Condicionado, Ventilação, Aqueci-
mento e Tratamento do Ar), em São 
Paulo, e o segundo e o terceiro en-
contros ocorreram, respectivamente 
nos dias 10 de outubro e 14 de novem-
bro, na sede da Abrava (Associação 
Brasileira de Refrigeração, Ar Condi-
cionado, Ventilação e Aquecimento), 
também em São Paulo. 

A proposta é manter reuniões men-
sais, sempre na segunda quinta-feira 
de cada mês. “Conseguimos formar 
um grupo multidisciplinar, composto 
por pesquisadores da área de biomedi-
cina ligados a universidades, usuários 
de laboratórios de públicos e privadas, 
além de engenheiros e representantes 
de empresas do segmento do controle 
da contaminação. Esta heterogenei-
dade é importante porque precisamos 

Francisco Hernandes

A

Comissão de Estudos  
de Bioconteção

Formado o grupo que irá debater norma que 
regulamente a construção de áreas biocontidas

agregar conhecimentos de todas as 
pontas para que a norma atenda às 
necessidades dos usuários e não crie 
distorções”, afirma o Coordenador 
da Comissão, Francisco J. Camilo 
Hernandes. “Precisamos que as de-
finições sejam claras e compatíveis 
com as demandas para evitar criarmos 

situações nas quais, metaforicamente 
falando, se use um canhão para matar 
uma formiga”, diz Hernandes.

A tarefa, muito relevante já que 
o Brasil não conta com uma norma 
específica e completa sobre o tema, 
promete ser árdua. São vários os 
aspectos a serem debatidos, em um 
assunto que ainda provoca muitas dú-
vidas. Os próprios conceitos das pala-

vras biocontenção e biossegurança 
ainda precisam de um consenso. “Há 
quem entenda que os dois conceitos 
têm o mesmo significado, mas há uma 
vertente, que é a que eu defendo, que 
entende que biocontenção refere-se a 
tudo o que está relacionado com a en-
genharia construtiva e equipamentos 
de fronteira dos ambientes enquanto 
a biossegurança trata exclusivamente 
dos procedimentos realizados dentro 
do ambiente”, diz Eduardo Rein, Di-
retor Operacional da Reintech, Dire-
tor da SBCC e um dos participantes  
da Comissão.

Grupo multidisciplinar 
irá se reunir 

mensalmente para 
discutir conceitos e 

definições
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Jonny de Almeida: Atualmente as 
nanopartículas são objeto de estu-
do pela ciência no mundo inteiro, 
mas elas não são algo novo. Sem-
pre houve nanopartículas. O pólen, 
por exemplo, é uma nanopartícula. 
A grande diferença é que hoje a ci-
ência tem condições de mensurar e 
calibrar o seu tamanho por meio da 
utilização de equipamentos altamen-
te sofisticados. 

Revista da SBCC: Como é o procedi-
mento de produção da sua empresa?
Jonny de Almeida: Em minha em-
presa, que está incubada no Cietec 
desde 2003, produzimos nanopartí-
culas de prata a partir do processo 
eletrolítico. É um método bem mais 
simples do que o que está na litera-

otente no combate às contami-
nações, a prata é hoje objeto de  

estudos em todo o mundo na área de 
nanotecnologia. Um desses pesquisa-
dores é o brasileiro Jonny Francisco 
Ros de Almeida, fundador da Khe-
mia Equipamentos Tecnológicos de 
Efluentes, empresa incubada desde 
2003 no Cietec (Centro de Inovação, 
Empreendedorismo e Tecnologia, si-
tuado no campus da Universidade de 
São Paulo). Nesta entrevista ele fala 
sobre a tecnologia que desenvolveu 
para a obtenção de nanopartículas de 
prata pelo processo eletrolítico e as 
aplicações que a substância pode ter.

Revista da SBCC: Qual a principal pro-
priedade das nanopartículas de prata?
Jonny de Almeida: Há muito tempo 
a prata é conhecida por sua ação 
biocida. Ela elimina bactérias e outros 
micro-organismos por contato: quanto 
menor o tamanho de suas partículas, 
mais superfície ela conseguirá atingir 
e mais eficiente ela será. Por isso hoje 
há o estudo e o desenvolvimento de 
técnicas para aprimorar a produção 
das nanopartículas desse metal. 

Revista da SBCC: As nanopartículas 
são assunto novo para a ciência?

Nanopartículas de prata: 
biocida em estudo

P

Fabricante nacional produz nanopartículas de 
prata a partir do processo eletrolítico 

Adriana Carvalho

tura científica e que permite obter na-
nopartículas com maior estabilidade. 

Revista da SBCC: Como desenvolveu 
essa tecnologia?
Jonny de Almeida: Desenvolvi esse 
método de certa forma “acidentalmen-
te”, quando procurava uma maneira 
de aprimorar o processo de extração 
eletrolítica que eu utilizava para re-
cuperar a prata que havia em mate-
riais descartados como fixadores de 
raio-X, branqueadores de fotografia, 
fixadores de microfilmagem e de foto-
lito. O que acontece é que cada um 
desses materiais tem componentes 
químicos diferentes. Quando utilizava 
uma determinada corrente nesse pro-
cesso eletrolítico, ela funcionava para 
recuperar a prata de alguns materiais, 
mas não funcionava para outros. En-
tão resolvi mudar o procedimento de 
extração e essa alteração acabou me 
rendendo uma grande surpresa, que 
foi além do meu objetivo primeiro: 
percebi que havia conseguido produ-
zir nanopartículas de prata que ficam 
estabilizadas quando em solução.

Revista da SBCC: Qual a aplicação 
das nanopartículas em solução?
Jonny de Almeida: Elas servem para 
finalidades muito diferentes, desde ti-

Jonny de Almeida, fundador da 
Khemia Equipamentos
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rar odores de sapatos e acabar com a sarna de animais 
até na composição de medicamentos cicatrizantes. Temos 
trabalhos feitos na área de odontologia da USP em que 
elas são utilizadas como cicatrizante bucal. Outro estudo 
interessante, ainda em fase de desenvolvimento, avalia 
como utilizá-las no tratamento de feridas do pé diabético. 
Há pesquisas feitas fora do Brasil que mostram que as 
nanopartículas de prata servem ainda para esterilizar fer-
ramentas cirúrgicas de corte. Isso representa um ganho 
em relação à utilização do autoclave, aparelho de esterili-
zação que utiliza calor e, com isso, acaba comprometendo 
o corte dessas ferramentas. Mas ainda não há comprova-
ção, está tudo em fase estudo.

Revista da SBCC: Há aplicação em salas limpas?
Jonny de Almeida: Já existem alguns artigos que mos-
tram que é possível a aplicação das nanopartículas de 
prata em tecidos como lençóis e roupas para evitar con-
taminações e infecções hospitalares. Sabemos também 
que é possível impregnar tintas usadas nas paredes e su-
perfícies e até mesmo materiais plásticos com as nano-
partículas de prata. Também é possíve utilizá-la na forma 
líquida em produtos de limpeza. O meu equipamento é 
capaz de produzir partículas de 1 ppm (partes por milhão) 
a 200 ppms ou mais. Dessa maneira, tenho condições de 
fazer análises para utilização em salas limpas. Pretende-
mos fazer um trabalho também com hospitais. Estamos 
procurando parceiros interessados em desenvolver es-
ses estudos.

Revista da SBCC: Quais as vantagens das nanopartícu-
las de prata em relação a outros biocidas?
Jonny de Almeida: O ozônio é um bactericida fantásti-
co, mas ele só atua naquele momento. A prata, por estar 

presente no local, fica mais tempo atuando. Há uns quatro 
anos um grande fabricante de eletrodomésticos lançou 
uma máquina de lavar com nanopartículas de prata e eles 
garantiam que o produto esterilizava roupas por 30 dias. 
Mas essa tecnologia encarecia muito a máquina. Já fiz uns 
testes para colocar as nanopartículas de prata no sabão, 
o que daria o mesmo resultado e custaria bem menos ao 
consumidor. Mas ainda estou à procura de parceiros para 
fazer esses testes de forma mais ampliada.

Revista da SBCC: O uso das nanopartículas já está regu-
lamentado no país?
Jonny de Almeida: No Brasil ainda não existe legislação 
para a utilização das nanopartículas de prata. Faço parte 
do Fórum de Competitividade de Nanotecnologia, uma 
iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC), e um dos objetivos é justamen-
te discutir as bases para que se possa aprovar legislação 
nesse sentido e colocar o produto no mercado com toda 
a segurança.

Dirce Akamine e Jonny de Almeida

Especialista na 
fabricação de 

equipamentos e 
filtros para o controle 
da contaminação nas 

indústrias óptica e 
veterinária.
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rados 10 Grupos de Trabalho e uma 
Comissão de Estudos. “Para 2014, 
a meta é ampliar o leque de atuação 
dos GTs, inclusive dos que estão atu-
almente inativos, incluindo outras ati-
vidades além da elaboração, revisão e 
tradução de normas, como a elabora-
ção dos guias da SBCC, produção e 
tradução de artigos para a revista da 
SBCC e organização dos seminários 
da entidade”, disse Elisa.

Confira um resumo das ações rea-
lizadas em 2013:

m panorama das principais ati-
vidades realizadas pela SBCC 
em 2013 e as expectativas para 

o próximo ano foi apresentado no dia 
4 de dezembro, durante a tradicional 
reunião da entidade, realizada em 
São Paulo, na sede da ABRAVA (As-
sociação Brasileira de Refrigeração, 
Ar-condicionado, Ventilação e Aqueci-
mento). No encontro, os responsáveis 
pelas diversas áreas da SBCC discor-
reram sobre as ações executadas ao 
longo do ano e as expectativas para o 
próximo período , possibilitando um ali-
nhamento de informações e resultando 
em uma prestação de serviços sobre 
os avanços obtidos pela entidade den-
tro de sua missão de disseminar os 
conhecimentos relacionados ao con-
trole da contaminação em ambientes 
fechados.

Além dessa transparente presta-
ção de contas à sociedade, ao final 
do evento houve a posse da nova di-
retoria, que vai comandar a entidade 
no biênio 2014-2015 (veja página 32), 
seguida de confraternização entre os 
mais de 40 profissionais presentes.

O escopo dos trabalhos e o orga-
nograma do Núcleo Científico foram 
apresentados pela sua coordenadora 
Elisa Liu. Atualmente estão estrutu-

SBCC apresenta balanço  
de ações

U

Evento abre espaço para que cada área da entidade 
exponha as ações desenvolvidas e expectativas 
para o próximo período, além de ser um espaço de 
confraternização. Neste ano, também houve a posse 
da nova diretoria para o biênio 2014-2015

GT 1 / WG 1
Antonio Elias Gamino discorreu 

sobre os trabalhos realizados no âm-
bito do GT  1 (Grupo de Trabalho 1 e o 
grupo espelho WG 1, que estuda, de-
bate e consolida um posicionamento 
do Brasil como ABNT/CB-46 – Comitê 
Brasileiro de Áreas Limpas e Controla-
das) e do WG 1 (formado por represen-
tantes dos países membros que estão 
revisando as normas ISO 14644-1 e 
ISO 14644-2). “No que diz respeito ao 
WG 1, foram decididos assuntos polê-

Wili Hoffmann, Maurício Salomão Rodrigues, Antonio Gamino, Francisco 
Hernandes , Humberto Neves, Régis Servilha, José Senatore (acima); Elisa Liu, 
Heloísa Meirelles, Silvia Eguchi, David Hengeltraub e Célio Soares
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micos e que afetam outros WGs, como 
a queda do uso das iniciais ACP para 
determinação das classes; a indicação 
de que classes intermediárias ficam 
limitadas somente às novas tabelas da 
ISO e foi oficializado o atendimento ao 
check list dos parâmetros de projeto 
antes de iniciar o processo de amos-
tragem para certificação, entre outros 
pontos”, comentou.
Ações GT  1:
•  Reunião realizada no final de 2012 

onde foram apresentados e discuti-
dos os temas abordados na reunião 
do WG 1 em Zurique.

•  Várias conversas com Secretaria e 
Coordenador sobre avanços ao lon-
go do ano de 2013. 

Ações WG 1:
•  Reunião realizada outubro (Reno-

-Nevada-EUA) 
Para 2014, o GT 1 irá realizar  

reuniões visando debater as mudan-
ças trazidas pelas mais recentes dis-
cussões do WG 1 e o segundo DIS que 
estará sendo apresentado no inicio do 
ano. Já para o WG 1 está a consolida-
ção do documento que será submetido 
à aprovação como 2º DIS.

GT 2 / WG 2

“Foi um ano de muito trabalho, no 
qual realizamos inclusive um seminário 
na Universidade Federal de Pernam-
buco, uma experiência diferente, pois 
tivemos de pensar como levar um se-
minário de uma instituição científica, 
mas totalmente não acadêmica, muito 
prática, para um centro essencialmente 
acadêmico”, comentou a coordenadora 
do GT 2 Microbiologia, Silvia Eguchi.
Ações:
•  4 reuniões de trabalho, focadas na 

posição a ser defendida pelo Brasil 

nas reuniões internacionais
•  2 encontros internacionais, em Lon-

dres (março) e em Berlim (julho)
•  2 seminários realizados, em São Pau-

lo (agosto) e em Recife (novembro), 
totalizando um público de 53 pessoas.

Reuniões em 2014 agendadas 
para as segundas sextas-feiras de 
cada mês, das 14 às 17h, na sede da 
ABRAVA.

No âmbito do WG 2, Silvia Eguchi 
destacou as reuniões cujas discussões 
evoluíram para a aprovação da norma 
única para as 3 partes propostas e os 
esforços para redigir o CD – Commit-
tee Draft, enviado para a ISO TC-209. 
Ações WG 2:
• 2 reuniões internacionais, em Lon-
dres (março) e em Berlim (julho).

GT 3 / WG 3

As ações do GT 3 foram apresen-
tadas por Elisa Liu, representando o 
coordenador do grupo, Luiz Antônio da 
Rocha, que não pôde comparecer. “Foi 
um ano bastante ativo, mas teremos 
ainda mais trabalho em 2014, pois entre 
janeiro e julho vamos trabalhar para 
revisar a norma e em sua votação”, afir-
mou. Ela também ressaltou uma mu-
dança na metodologia do trabalho. “An-
tes, cada um ficava responsável pela 
leitura de um tópico, mas isso reduzia 
as possibilidades de debate. Agora, a 
cada mês, todos irão estudar o mesmo 
trecho para promovermos uma discus-
são mais aprofundada”, explicou. Elisa 
também comentou o uso a adoção de 
ferramentas de vídeo conferência para 
a rea lização das reuniões, viabilizando 
a participação de pessoas de outros 
estados.

Sobre as ações no âmbito do WG 
3, Elisa comentou que a última reu-

nião, ocorrida no dia 6 de outubro em 
Nevada, nos Estados Unidos, contou 
com a participação de 10 profissionais 
representando Brasil, Japão, Estados 
Unidos, Holanda, Alemanha, Austrália 
e Reino Unido.

O objetivo desta reunião foi a revi-
são dos comentários recebidos sobre o 
documento consolidado após a reunião 
de Berlim. Foram recebidos comentá-
rios do Brasil, Dinamarca, França, Ho-
landa, Estados Unidos e Reino Unido. 
O dia 15 de dezembro era a data limite  
para o envio dos novos comentários  ao 
ISO TC 209.
Ações:
•  5 reuniões de trabalho, visando co-

mentar o texto da norma NBR ISO 
14644-3, dentro da previsão de se ter 
a versão DIS publicada em dezembro.

•  1 seminário realizado em São Paulo 
em junho. 

•  2 reuniões internacionais no âmbito do 
WG 3, em Berlim (março) e nos Esta-
dos Unidos (outubro).

Reuniões em 2014 agendadas para as 
últimas sextas-feiras de cada mês, das 
14 às 17h, na sede da SPL Engenharia.

GT 53

Wili Hoffmann comentou sobre o 
status do GT 53, representando o co-
ordenador, Maurício Salomão. “O que 
é muito interessante é que contarmos 
com a participação de vários usuários, 
com representantes de diversos hospi-
tais, nas discussões, o que enriquece 
em muito o debate”, afirmou ele, que 
também destacou o uso do Skype para 
permitir a participação de profissionais 
de outros estados. 
Ações:
•  10 reuniões de trabalho desde agosto 

de 2012.
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DIRETORIA EXECUTIVA biênio 2014/2015:
CARGO NOME EMPRESA
PRESIDENTE Marcelo Carneiro Alcon Laboratórios

VICE-PRESIDENTE Eduardo Almeida Lopes Sanofi Aventis
DIRETOR TÉCNICO Elisa Liu Man Li SPL Engenharia
DIRETOR FINANCEIRO Gerson Catapano Masstin
DIRETOR RELAÇÕES 
PÚBLICAS

José Augusto Senatore Consultor

 
CONSELHO FISCAL

NOME  EMPRESA
Dirce Akamine Farmoterapica
Jean-Pierre Herlin Análise Consultoria
Murilo Parra MPW higienização
 

CONSELHO CONSULTIVO ELEGÍVEL
NOME  EMPRESA
Célio S. Martin Análise Consultoria
Felipe Meca Asmontec
Almerinda M. M. Wanderley Novo Nordisk
 
PAST CHAIRMAN Rinaldo Lúcio de Almeida ABL

Nova diretoria toma posse

Em cerimônia realizada em São 
Paulo, tomou posse, no dia 4 de de-
zembro, o novo grupo que estará à 
frente da SBCC nos próximos dois 
anos. A nova diretoria tem como pre-
sidente Marcelo Carneiro, Gerente de 
Produção da Novartis (Alcon Labora-
tories). 

Em sua fala ao ser empossado, 
Carneiro ressaltou que irá se empe-
nhar para rapidamente se incorporar à 
dinâmica da entidade, entender todas 
as entregas esperadas e já começar 
a trabalhar para apoiar sua realização. 
“Quando se procura a definição de ‘so-
ciedade’, encontram-se vários os con-
ceitos, como sociedade civil, limitada, 
humanitária, mas todos os conceitos 
dizem que se trata de um conjunto de 
pessoas que agem de forma organiza-
da. Por isso, organização tem de fazer 
de nossas atividades e isso significa 
planejar e realizar o planejado. Espero 
conseguir trabalhar para que a entidade 
continue cumprindo sua missão”, disse.

O presidente da gestão que se 
encerrou, Rinaldo Lúcio Almeida, não 
pôde comparecer, mas, na mensagem 
enviada para ser lida aos presentes, 
comentou a característica das su-
cessivas gestões da entidade, que 
favorecem a continuidade das ações 
estabelecidas, não interrompendo 
projetos iniciados e, se possível, atua-
lizando-os e melhorando-os. Ele citou 
como pontos importantes realizados 
pelo grupo no biênio as participações 
em reuniões internacionais para deba-
tes de ISOs, a publicação do Guia de 
Projetos de Áreas limpas, o jantar de 
lançamento oficial do ISCC BRAZIL 
2016, a revisão do livro “Tecnologias 
em Salas Limpas”, os dois workshops 

internacionais organizados para divul-
gar o ISCC 2016. “Estou satisfeito com 
os trabalhos realizados e foi para mim 
uma honra ter sido presidente da enti-

dade neste período. Agradeço a todos 
que me apoiaram e que fizeram parte 
desta gestão. Vou continuar atuando 
para o crescimento da SBCC”, afirmou.

Eduardo Almeida Lopes (Vice-Presidente) e Marcelo Carneiro (Presidente), 
da diretoria biênio 2014/2015, são recebidos pelo Vice-Presidente da gestão 
2012/2013, David Hengeltraub

C M Y CM MY CY CMY K
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CE 46 - Norma 
Brasileira sobre 
biocontenção

Francisco Hernandes comentou 
sobre a criação do CE 46, que tem o 
objetivo de elaborar uma norma sobre 
a biocontenção, e falou sobre as dis-
cussões iniciais realizadas (leia maté-
ria sobre o tema na página 27). 
Ações:
•  3 reuniões de trabalho

Reuniões em 2014 agendas para 
segundas quintas-feiras do mês, das 
9h às 12h, na sede da ABRAVA.

GT 51

Em sua apresentação, José Se-
natore ressaltou a decisão do grupo 
em incluir nos debates as cabines de 

segurança biológicas classe 1, para 
que este equipamento também seja 
contemplada com uma norma. “Outra 
questão importante é com relação aos 
controles microbiológicos que a norma 
na qual estamos nos baseando pede, 
pois são ensaios que demandam 
equipamentos não disponíveis aqui 
no Brasil e também não há empresas 
que se interessem em adquirir estes 
equipamentos e prestar este serviço 
pela baixa demanda. Então, para não 
colocarmos como obrigatório algo que 
será impossível de ser acatado, decidi-
mos que isto constará em norma mas 
como recomendação”, afirmou, com-
plementando dizendo que a previsão é 
de levar o texto para consulta pública 
em março.
 Ações:
•    4 reuniões de trabalho

Reuniões em 2014 agendas para 
segundas quintas-feiras do mês, das 
14h às 17h, na sede da ABRAVA.

GT 54

O coordenador do grupo, Regis 
Servilha apresentou um resumo dos 
trabalhos realizados. “Este primeiro 
ano de trabalho do grupo foi um ano 
difícil porque nós formamos um gru-
po heterogêneo, composto por uma 
mescla de profissionais da indústria 
farmacêutica e de vidros também, mas 
tivemos muita dificuldade de juntar as 
pessoas”, disse Régis.
Ações:
•  5 reuniões de trabalho realizadas
• Decisão pela criação de um Guia 
Orientativo (Manual) para Manuten-
ção em Áreas Limpas

C M Y CM MY CY CMY K
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•  Organização do Seminário para Ma-
nutenção em Áreas Limpas – Boas 
Práticas de Manutenção em Áreas 
Limpas, em maio, em São Paulo

Reuniões em 2014 agendas para a úl-
tima semana de cada mês, na sede da 
SPL Engenharia.

Departamento 
Técnico

Célio S. Martin, Diretor Técnico, 
fez um balanço dos eventos realizados 
pelo departamento, que é responsável 
por coordenar o ciclo de seminários da 
SBCC em conjunto com os Grupos de 
Trabalho. Célio destacou que as res-
postas de um questionário distribuído 
ao público dos Seminários mostram 
que o perfil dos presentes é de profis-
sionais cujas empresas têm ou preten-
dem ter uma sala limpa (veja box). 
Ações:
•  8 seminários (6 em São Paulo, 1 Curi-

tiba, 1 Recife)
•  365 participantes 
•  63 palestras
•  56 palestrantes

Participação no 
ICCCS

Heloisa Meirelles detalhou como 
foi a participação da SBCC na reunião 
da ICCCS (International Confederation 
of Contamination Control Societies), 
realizada em Nevada, Estados Unidos, 

em outubro. A agenda contou com um 
jantar de boas vindas para os delega-
dos e, entre os vários assuntos discu-
tidos nas reuniões, Heloísa destacou a 
elaboração das Diretrizes para Simpó-
sios (ISCC), questões de marketing e 
de comunicação e a eleição do novo 
Presidente da entidade, para o período 
2013-2014, Myung-Do Oh, da Coreia 
do Sul.

Heloísa também apresentou a es-
trutura de trabalho da ICEB (Interna-
tional Cleanroom Educational Board), 
organização sem fins lucrativos aberta 
para países membros do ICCCS, que 
promove a preparação e a certificação 
de cursos de formação reconhecidos 
internacionalmente para as áreas de 
Projeto, Ensaios, Monitoramento e 
Operação para todos que trabalham 
e operam Salas Limpas. “Nossa pro-
posta é que a SBCC prepare um grupo 
de treinadores e examinadores para 
realizar, num futuro próximo, um curso 
de dois dias com Certificação ICEB”, 
destacou.

ISCC BRAZIL 2016

Um status de como estão os pre-
parativos para a realização do ISCC 
Brazil 2016, a ser realizado em São 
Paulo no segundo semestre de 2016, 
foi apresentado por Heloísa, que res-
saltou a importância de o Brasil rece-
ber os maiores experts do mundo para 
as reuniões dos Working Groups e 
para a reunião plenária do ISO TC209 
que acontecerão de forma paralela ao 
evento.

Ela destacou a participação no 
XII CIAR - International Engineering 
and Thermal Sciences Congress, em 
Cartagena (Colômbia) em julho, como 
sendo o ponto de partida para ações 
mais diretas da SBCC para com os 

países da América  Latina, além de 
Portugal e Espanha. “Por meio da 
palestra ministrada pelo coordenador 
do Comitê da América Latina do ISCC 
Brasil 2016, Antonio Elias Gamino, 
sobre Controle de Contaminação e a 
ISO14644-1&2, tivemos a oportunida-
de de apresentar a SBCC para este 
mercado. Estabelecemos contatos im-
portantes com presidentes e represen-
tantes de entidades e de associações 
de ar-condicionado de todos países da 
América Latina e ele foram incluídos 
como membros associados da SBCC”, 
disse. 
Ações:
América Latina
•  Introdução da SBCC para mercado 

latino-americano
•  Exposição da SBCC e suas pers-

pectivas futuras
•  Palestra sobre Controle de Conta-

minação e ISO 14644 1 &2 
•  Elaboração de Folder Trilíngue: 

Português-Inglês – Espanhol
•  Vídeo da SBCC e Vídeo do ISCC-

BRAZIL2016 em Espanhol 

São Paulo: em parceria com Sindus-
farma 
•  Workshop Internacional sobre “Pro-

cedimentos Assépticos para Indús-
tria Farmacêutica” ministrado por 
David Matsuhiro (veja pág. 24) 

Próximas ações:
•  Website Internacional 
•  Definir local e data para o Simpósio 

& Reuniões
•  Workshop  Internacional com par-

ceiros
•  Workshop Internacional em um país 

da América Latina
•  Levantar fundos e patrocinadores
•  Apresentação da programação no 

ISCC da Coreia do Sul, em 2014

Módulo
Possuem 

Sala 
Limpa

Pretendem 
ter Sala 
Limpa

Introduçãto 58% 3%
Projeto 44% 9%
Ensaios 63% 0%
Manutenção 62% 10%
Microbiologia 83% 3%
Operações 93% 0%
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Relações Públicas

Em nome do diretor de Relações 
Públicas, Gerson Catapano, que não 
pôde comparecer, José Senatore, 
apresentou o novo site da entidade, 
lançado naquela mesma data. “A nova 
proposta é mais dinâmica, vamos evo-
luir durante os próximos meses para 
deixar o site mais atraente e amigável 
tanto para os que consultam quanto 
para nossos associados”, comentou.

A empresa associada tem direito ao selo de associado (padrão)

Com 3000 pontos ou mais, ela ganha o direito do selo Silver. Veja alguns dos benefícios:
 Selo diferenciado com destaque para o apoiador Silver; 
•   5% de desconto para profissionais em seminários da SBCC; 
•   Destaque em negrito na página de associados da SBCC em todas as edições da revista, sempre após 

os apoiadores Gold na lista; 
•  Logo grátis no Guia de Compras. 
•  Destaque na parte do site de associados com o logotipo.

Com 4000 pontos ou mais, ele ganha o direito do selo Gold. Veja alguns dos benefícios:
Selo diferenciado com destaque para o apoiador Gold; 
•  10% de desconto para profissionais em seminários da SBCC; 
•  20% de desconto em normas e guias da SBCC; 
•  Destaque com logo médio na página de associados da SBCC em todas as edições da revista, 

sempre após os apoiadores Master na lista; 
•   Logo grátis no Guia de Compras; 
•  Destaque na parte do site de associados com o logotipo. 
 
Com 6000 pontos ou mais, ele ganha o direito do selo Master. Veja alguns dos benefícios:
•  Selo diferenciado com destaque para o apoiador Master; 
•  20% de desconto para profissionais em seminários da SBCC; 
•  20% de desconto em recomendações normativas e guias da SBCC; 
•  Destaque com logo Grande na página de associados da SBCC em todas as edições da revista, 

sempre em primeiro lugar na lista; 
•  Logo grátis + um módulo no Guia de Compras; 
•  Uma palestra de 45 minutos durante um seminário da SBCC (a escolha do apoiador); 
•  Destaque na parte do site de associados com o logotipo; 
 
A pontuação de cada iniciativa será divulgada oportunamente pela área comercial. Os interessados 
devem entrar em contato com a entidade.

Ele também falou sobre a proposta 
de valorizar o apoio dos associados 
que patrocinam as diversas ações da 
entidade (anúncio na revista, no site, 
apoio aos eventos técnicos, viagens 
internacionais, entre outras). A ideia 
é gerar mais visibilidade. “Todos terão 
direito a um selo de associado padrão, 
mas os patrocínios vão gerar pontos 
e isso tornará a empresa patrocina-
dora Master, Silver ou Gold, gerando 
alguns benefícios adicionais. A ideia é 

propiciar mais visibilidade e descontos 
progressivos”, comentou.

Senatore explica que essa dinâmi-
ca inédita (veja box abaixo) funciona 
também como uma contrapartida da 
entidade aos seus diversos apoiadores 
financeiros, que dessa foram permi-
tem a continuidade das iniciativas da 
SBCC e o cumprimento de sua missão. 
“A dinâmica será colocada em prática 
ainda no primeiro trimestre de 2014”, 
disse Senatore. 

Dinâmica dos selos
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Três eventos, em três cidades dife-
rentes, encerraram o Ciclo de Seminá-
rios da SBCC 2013. No total, foram oito 
cursos que atenderam mais de 350 
profissionais, que puderam se atuali-
zar ou se aperfeiçoar em áreas limpas 
e ambientes controlados. Acompanhe 
no site da SBCC (www.sbcc.com.br) 
a nova grade de programação para 
2014, que deve ser publicada no mês 
de janeiro. 

Novas tecnologias de 
sanitização em áreas 

classificadas 

Realizado em São Paulo, no dia 24 
de outubro, o seminário permitiu uma 

atualização completa aos 44 partici-
pantes, principalmente das áreas de 
engenharia e manutenção.  

O evento contou com a coordena-
ção de Marco Duboc, e contou com 
o patrocínio das seguintes empresas 
Indústrias Tosi, Masstin, Reintech, 
Steq e Trox, além do apoio de divul-
gação institucional da ABRAVA e do 
SINDRATAR – SP.

PROGRAMAÇÃO

•   Uso de agentes sanitizantes
 Silvia Eguchi (Dosage e Especialis-
ta Internacional do WG-2)
•  Sanitização de áreas por vapor 

de peróxido de hidrogênio
Leonardo Valim (Steq)

• Ecowater
Silvio Rodrigues (Pharmako)
•  Descontaminação de áreas 

classificadas através de foto-ca-
tálise – peróxido de hidrogênio 
ionizado

Henrique Cury (Ecoquest)
•  Controle de contaminação do 

ar, filtros e ambientes fechados 
por UV e outros meios físico-
-químicos

Marco Adolph (Trox)

Microbiologia em 
Áreas Limpas

Evento realizado no auditório do 
CCB (Centro de Ciências Biológicas), 
em Recife, foi coordenado por Silvia 
Eguchi, especialista internacional do 
WG 2 e contou com a participação de 
46 profissionais. O evento teve o apoio 
das seguintes empresas: Indústrias 
Tosi, Reintech, Sterilex e Trox, e con-
tou com apoio de divulgação da ABRA-
VA e do SINDRATAR – SP.

PROGRAMAÇÃO

•   Normas, regulamentos e o im-
pacto da infraestrutura de salas 
limpas na biocontaminação

Leonardo Valim, Antonio Gamino, Marco Duboc, Silvia Eguchi, Marco Adolph, 
Célio Martin e Silvio Rodrigues

Seminários

Ciclo de Seminários da SBCC encerra o ano com 
eventos em Curitiba e Recife. Em 2013, foram, no 
total, mais de 350 participantes que buscaram 
se atualizar ou se aperfeiçoar em salas limpas e 
ambientes controlados
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 Jean-Pierre Herlin (Análise)
•   Ecologia microbiana em salas 

limpas e áreas industriais
 Silvia Eguchi (Dosage e especialista 
Internacional do WG 2)
•   Sistemas de tratamento de ar 

para áreas limpas
Fernando Britto (Adriferco)
 •   Ensaios em áreas classificadas
 Jean-Pierre Herlin (Análise Consul-
toria)
•   Filtros de ar para salas limpas, 

equipamentos de fluxo unidire-
cional e segurança biológica

Luciano Figueiredo (Veco)
•   Sanitização e desinfecção: con-

trole de contaminação e seleção 
de agentes antimicrobianos

 Silvia Eguchi (Dosage e especialista 
Internacional do WG 2)

Introdução à 
Tecnologia de Áreas 

Limpas

Coordenado por Jean-Pierre Her-
lin, este é o mais tradicional seminário 
da SBCC. Realizado em Curitiba, em 
27 de novembro, reuniu mais de 60 
profissionais interessados em conhe-
cer os conceitos relacionados à tec-
nologia de áreas limpas, abrangendo 
temas como normalização técnica, 
construção, vestimenta, equipamen-
tos, classificação, biocontenção e seu 
controle. 

A iniciativa teve o patrocínio das 
Indústrias Tosi, Masstin, Reintech, Ste-
rilex e Trox e o apoio de divulgação da 
ABRAVA e do SINDRATAR-SP

PROGRAMAÇÃO
•   Fontes de contaminação em sa-

las limpas
Marco Adolph (Trox)
•   Normas, recomendações e regu-

lamentos
 Jean-Pierre Herlin (Análise Consultoria)
•   Filtros de ar e equipamentos de 

ar limpo
 Marco Adolph (Trox)
•   Sistema de ar para salas limpas
 Eduardo Rein (Reintech)
•   Certificação de salas limpas
 Jean-Pierre Herlin (Análise Consul-
toria)
•  Materiais de construção para 

salas limpas
Eduardo Rein (Reintech)
•  Vestimentas para salas limpas
Erick Kovacs (Alsco)

A SBCC Oferece:

Seminários

Grupos de Trabalho

        Participação em
 eventos e feiras

Informações  
atualizadas do setor

Revista SBCC

www.sbcc.com.br
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EMPRESA TEL.EMPRESA TEL.

AAF AMERICAN AIR FILTER DO BRASIL LTDA.  .......................................  11  5567-3000

ÁBACO CONSTRUTORA LTDA.  .................................................................  62  3091-2131

ABH COMÉRCIO E SERVIÇOS. ..................................................................  11 3253-8109 

ABL ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA. ......................................................  19 3872-9300

ABECON ENGENHARIA E CLIMATIZAÇÃO LTDA. .....................................  11 4345-4777

AC INTERCON SALAS LIMPAS ENG.INST. ESPECIAIS LTDA.  ................  11 3331-6576

AÇOR ENGENHARIA LTDA.  .......................................................................  11 3731-6870

ADRIFERCO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.  ..............................  11 3773-7274

AEROGLASS BRASILEIRA S/A FIBRAS DE VIDRO ...................................  11 4616-0866

AIR CLEAN CONT. CONTAM. AMB. S/C LTDA.  .........................................  19 3252-2677

AIR CONDITIONING TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI  ........................  11 3202-3344

AIR NET COM. E SERV. DE AR COND. LTDA.  ..........................................  11 2272-2465

AIR QUALITY ENGENHARIA LTDA.  ...........................................................  62 3224-2171

AIR SHIELD DO BRASIL LTDA.  ..................................................................  12 3682-1345

AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA.  ........................................................  11 5812-0013

ALA ADMINISTRAÇÃO E MULTISERVIÇOS LTDA.  ...................................  11 4668-5960

ALCARD INDÚSTRIA MÊCANICA LTDA.  ....................................................  11 2946-6406

ALCON LABORATÓRIOS  ............................................................................  11 3732-4156

ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.  ..................................  11 2423-2033

ALPHALAB COMERCIAL CIENTÍFICA .........................................................  62 3285-6840

ALSCIENCE ENGENHARIA E REP. LTDA ...................................................  85 3270-1534

ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.  ...........................................................  11 2198-1477

AMV CONTROLE AMBIENTAL .....................................................................  19 3387-4138

ANÁLISE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.  ....................................  11 5585-7811

ANTHARES SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA....  11 4324-3519

APORTE NUTRICIONAL FARMÁCIA DE MANIP. LTDA.  ............................  31 3481-7071

ARCONTEMP AR COND. ELÉTRICA LTDA.  ..............................................  17 3215-9100

ARDUTEC COM. INSTALAÇÕES E ASSESS. LTDA.  .................................  11 3731-2255

ARMACELL BRASIL LTDA.  .........................................................................  11 3146-2050

AS MONTEC ENG. CONSTR.COMÉRCIO LTDA.  ......................................  19 3846-1161

AT ENGENHARIA ..........................................................................................  11 2642-7070

ATMEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ..........................  11 2936-8299

BARDUSCH ARREND. TÊXTEIS LTDA.  .....................................................  41 3382-2050

BECAIRE ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA.  ................................  19 3241-8084

BIOARPLUS CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO LTDA.  ............................  19 3504-7404

BIOCEN DO BRASIL LTDA.  ........................................................................  19 3246-2581

BIOCONTROL LTDA.  ...................................................................................  31 3295-2522

BIOSAFE - BIOSSEGURANÇA DO BRASIL LTDA.  ....................................  11 3683-4448

BIOTEC SOLUÇÃO AMBIENTAL..................................................................  12  3939-1803

BIOTECNICALAB SERVIÇOS INDOOR AIR QUALITY LTDA. ME  .............  11  5096-1400

BONAIRE CLIMATÉCNICA LTDA.  ...............................................................  11 3336-4999

BRAILE BIOMÉDICA .....................................................................................  17 2136-7000

CACR ENG E INSTALAÇÕES  .....................................................................  11 5561-1454

CAMFIL FARR IND. COM. E SERVIÇOS DE FILTROS BRASIL .................  19 3837-3376

CCL FARMA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.  .................................  19 3289-8397

CCP EXPORTEC PRODUTOS LTDA.  .........................................................  11 3834-3482

CEQNEP  ......................................................................................................  41  3027-8007

CERTIFIQUE SOLUÇÕES INTEGRADAS  ..................................................  31  3386-5574

CLEAN SUL CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO .........................................  51 3222-9060

CLIMA SPACE ENGENHARIA TÉRMICA LTDA.  .........................................  19 3778-9410

CLIMAPLAN PROJETOS TÉRMICOS ..........................................................  11 2068-9351

CLIMAPRESS TECN. SIST. AR COND. LTDA. ............................................  11 2095-2700 

CSI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. ME. .............................................  41  3229-4154

COMIS ENGENHARIA TÉCNICA LTDA-ME. ................................................  31 2535-2892

CONAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  ................................................  21 2609-4921

CONEXÃO SISTEMAS DE PROTESE LTDA.  .............................................  11 4652-0900

CPA BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESINAS VEGETAIS LTDA.  11  3809-9804

CRISTÁLIA PROD. QUÍM. E FARM. LTDA.  ................................................  19 3863-9500

DÂNICA TERMOINDUSTRIAL BRASIL LTDA.  ............................................  11 3043-7891

DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACÊUTICA LTDA.  ..................................  11 4689-4500

DHL DIAGNÓSTICA HOSPITALAR LTDA.  ..................................................  67 3318-0300

DMD SOLUTIONS ................................................................................................. 19 3386-0301

ECC CONTROLE E CERTIFICAÇÃO DE AMBIENTES ..................................... 19  8779-9074

ECOQUEST DO BRASIL COM. E SERV. P/ PURIF. DE AR E ÁGUA LTDA.  .. 11 3120-6353

ECO-WORLD CONTROLES HVAC LTDA.-ME  ...........................................   11 3873-0095

ELITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.  ...........................................  51 3365-3939

EMAC - ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO LTDA.  ....................................  31 2125-8500

EMPARCON - TESTES, AJUSTES E BALANC. S/C LTDA.  .......................  11 4654-3447

EMP. PARANAENSE DE CLIMATIZAÇÃO - EMPAC AR COND. .................   41  3045-2700

ENG CLEAN CONTROLE DE CONTAMINAÇÕES LTDA.  ..........................  38 3221-7260

ENGEFARMA CONSULT. E SERVIÇOS LTDA.  ..........................................  21 2456-0792

ENGEPHARMA SOLUÇÕES INTEGRADAS  ..............................................  11 9606-9466

ENGETAB SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. .........................................  11 3729-6008

ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  .................................................  27 3326-2770

EQUATORIAL SISTEMAS.............................................................................  12 3949-9390

ERGO ENGENHARIA LTDA.  .......................................................................  11 3825-4730

EXCEL CLIMATIZAÇÃO LTDA.  ...................................................................  11  4039-3576

FAMAP - FARM. MANIP. PROD. PARENT. LTDA.  ......................................  31 3449-4700

FARMOQUÍMICA S. A. ..................................................................................  21 2122-6000

FARMOTERÁPICA PHYTON FORM. MAG. E OFIC. LTDA.  .......................  11 5181-3866

FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.  .................................................  62 3333-3500

FILAB CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO LTDA.  .......................................  19  3249-1475

FILTEX MONTAGENS E COM. DE SIS. E COMP. PARA FILT. LTDA.  .......  19  3229-0660

FILTRACOM SIST. & COMPON. P/ FILTR. LTDA.  ......................................  19 3881-8000

FILTRAX DO BRASIL LTDA.  ........................................................................  11  4771-2777

FIVE VALIDAÇÃO DE SISTEMAS COMPUTADORIZADOS........................  15 3411-5550

FORAN COM. DE MÁQUINAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ...  12 3354-7757

FORM STERIL. .............................................................................................  21  2229-2800

FORMATO CLEAR ROOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME. .............  11  5893-1549

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO .................................  16 2101-9300

FUNDAMENT-AR CONS. ENG. PLANEJ. LTDA.  ........................................  11  3873-4445

GABMED PRODUTOS ESPECÍFICOS LTDA.  ............................................  11 5181-2224

GANUTRE - GAN RIO APOIO NUTRICIONAL LTDA.  ................................  21 2589-4763

GILTEC LTDA.  ..............................................................................................  11 5034-0972

GLOX SOLUÇÕES EM QUALIDADE LTDA. ................................................  51  8192-5032

GPAX LTDA.  .................................................................................................  11 3285-0839

HVACR SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.  .......................................................  21 2423-3913

HEATING & COOLING TECN. TÉRMICA LTDA.  .........................................   11 3931-9900

HITACHI - AR COND. DO BRASIL LTDA.  ...................................................  11 3549-2722

HOSP PHARMA MANIP. E SUPRIM. LTDA.  ...............................................  11 2146-0600

HT MICRON SEMICONDUTORES LTDA.  ...................................................  51 3091-1100

A INSTALADORA  .........................................................................................  81    3048-3705

INSTITUTO ONCOLÓGICO DE RIBEIRÃO PRETO  ...................................  16 3623-2341

IPANEMA IND. PROD. VETERINÁRIOS ......................................................  15 3281-9450

JB HOSPITALAR ...........................................................................................  85  3253-6263

JN-BRASILANGOLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. ...  11  5102-3601

J G PACHECO MANU. E COMÉRCIO DE EQUIP. HOSPIT. .......................  68 3224-1468

LABOAR COM., SERVIÇOS E REPRES. DE EQUIP. TÉCNICOS  .............  71 3326-6964

LABORATÓRIO MATTOS E MATTOS ..........................................................  21 2719-6868

LABORATÓRIO QUÍMICO E FARMACÊUTICO BERGAMO LTDA.  ...........  11 2187-0194 

LABORATÓRIO QUÍMICO E FARMACÊUTICO TIARAJU LTDA. ................  55 3314-7103

LACHI ENGENHARIA – PROJETOS E INSTALAÇÕES  .............................  92  3584-4420

LAMPRE PORTUGUESA - REVEST. E TRANSF. DE METAIS LDA.  ...  (351) 21 9608-470

LIGHTHOUSE WORLDWIDE SOLUTIONS INC. .........................................  11    3253-8109

LINTER FILTROS INDUSTRIAIS LTDA.  ......................................................  11 5643-4477

LTL SERV. E COM. DE EQUIP. FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES ....  11 2475-2898
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MAJ LAB COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIP. PARA LABO.LTDA.  ...........  41 3356-8420

MASSTIN ENG INSTALAÇÃO LTDA.  ..........................................................  11 4055-8550

MASTERPLAN ENGENHEIROS ASSOC. S/C LTDA.  .................................  11 5021-3911

MEKAL METALURGICA KADOW LTDA.  .....................................................  11 5641-7248

MERCOCLEAN IMP. EXP. COM. LTDA.  ......................................................  21 3795-0406

MICROBLAU AUTOMAÇÃO LTDA.  .............................................................  11 2884-2528

MILARÉ SISTEMAS DE EXAUSTÃO LTDA. ME  ........................................  19 3452-1636

MMR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.  ...........................  54 3286-5788

MPW HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL LTDA.  ..........................................................  19 3438-7127

MR QUALITY CLEANROOM SERVICES .....................................................  11 2443-2205

MULTIPLA MONTAGEM  ..............................................................................  12 3903-4838

MULTIVAC - MULTISTAR IND. COM. LTDA.  ...............................................  11 3835-6600

MUNTERS BRASIL IND. E COM. .................................................................  41 3317-5050

NEU LUFT COM. E SERV. DE AR COND. LTDA.  .......................................  11 5182-6375

NICCIOLI ENGENHARIA ..............................................................................  16 3624-7512

NOVARON SISTEMAS DE AR LTDA. ..........................................................  31  3225-5345

NOVO HORIZONTE JACARÉPAGUA IMP. E EXP. LTDA.  ..........................  21 3094-4400

NUTRICIONAL FARMÁCIA - PALMEIRA MANIPULAÇÃO ...........................  16 3632-9246

NUTRIMED SERV. MÉD. EM NUT. PARENTERAL E ENTERAL LTDA.  ....  22 2733-1122

NUTRIR PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.  ........................  91  3266-2800

NUTRO SOLUÇÕES NUTRITIVAS LTDA. EPP ...........................................  41  3013-5322

NYCOMED PHARMA LTDA.  ........................................................................  19 3847-5577

OUROFINO SAÚDE ANIMAL LTDA  .............................................................  16 3518-2000

PACHANE EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA.  ........................................  19 3424-1423

PDB FILTROS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.  ....................................  41 3383-5645

PLANENRAC ENG. TÉRMICA S/C LTDA.  ..................................................  11 5011-0011

PLANEVALE PLANEJ. CONSULTORIA........................................................  12 3202-9888

PLASMETAL PLÁSTICOS E METAIS LTDA.  ...............................................  21 2580-2035

POWERMATIC DUTOS E ACESSÓRIOS LTDA.  ........................................  11 3017-3800

PRECISO METROLOGIA E QUALIDADE LTDA.  ........................................  62 3280-3013

PREVIX HO ASSES. E CONSULT.EM SEG.DO TRAB. LTDA.-ME  ............  27 3337-1863

PRO ADVICE  ...............................................................................................  11  4554-3458 

PROATIVA QUALIFICAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS  .............................  21 2443-6917

PRÓBIO PRODUTOS E SERVIÇOS NUTRICIONAIS LTDA. ......................  67 3342-0203

PROCESSO ENGENHARIA LTDA.  .............................................................  81 3426-7890

PROLABB PROJETOS INDUSTRIAIS, CONSULT. E REP. LTDA.  .............  11 3926-9493

PRUDENTE ENGENHARIA LTDA.  ..............................................................  34 3235-4901

PWM SERVICE TEC. COMERCIAL LTDA.  .................................................  19 3243-2462

QUALIBIO LABORATÓRIOS LTDA.  ............................................................  41 3668-0747

QUALITRONIC MANUTENÇÕES - ME ........................................................  11 3481-2539

QUALYLAB CONSULTORIA FARMACÊUTICA ............................................  62 3099-6636

QUIMIS APARELHOS CIENTÍFICOS LTDA.  ...............................................  11 4055-9900

RADNAI AR COND. PROJ. E CONSULT......................................................  85 3268-3092

REFRIN REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL .....................................................  11 3941-1263

REINTECH  I E P C C ...................................................................................  12 3933-8107

RLP ENGENHARIA E INST. LTDA.  .............................................................  11 3873-6553

RM REVESTIMENTOS MIAKI LTDA.  ..........................................................  11 2164-4300

RMS TEC. COM. E SERV. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA.  ...............  21  2440-8781

SECCOL CONTROLE E CERTIFICAÇÃO. ..................................................  62 3275-1272

SERVTEC INST. E SISTEMAS INTEGRADOS LTDA.  ................................  11 3660-9700

SESIMBRA CONSULTORES INDEPENDENTES  .......................................  11  3511-1138

SIARCON ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA.  ........................  19 3452-3290

SISTEMA COMÉRCIO DIVISÓRIAS LTDA.  ................................................  11 2941-7115

SOCLIMA ENGENHARIA LTDA.  ..................................................................  81 3423-2500

SOLEPOXY IND. E COMÉRCIO DE RESINA LTDA.  ..................................  19 3211-5050 

SOLLO ENGENHARIA INSTALAÇÃO LTDA. ...............................................  11 2412-6563

SOMAR ENGENHARIA S/C LTDA.  .............................................................  11 3763-6964

SONDAR SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA. ME  ..........................................  11  5583-1266 

SPM ENGENHARIA S/S LTDA.  ...................................................................  51 3332-1188

STEQ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES  ................................................  11  5181-5570

STERILEX CIENTÍFICA LTDA.  ....................................................................  11 2606-5349

SUPORTE UNIVERSAL ACESSÓRIOS DE AR CONDICIONADO ..............  11  3971-9364

SWELL ENGENHARIA LTDA.  ......................................................................  12 3939-5854

TECHNILAB - CONTR. DE CONTAMINAÇÃO LTDA.  .................................  19 3243-1265

TECNOLAB SERVIÇOS E COM. DE EQUIP. DE LABORAT.  .....................  71 3646-8555

TECNOVIDA - CLÍNICA DIETÉTICA .............................................................  65 623-6500

TERMACON PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. ....................................  61 3042-1448

TÉRMICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  .................................  11 3666-2076

TESTO DO BRASIL INSTRUM. DE MEDIÇÃO LTDA.  ................................  19 3731-5800

TPRO ENGENHARIA LTDA.  ........................................................................  11 4612-1997

TOSI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  .....................................................   11  4529-8900

TRAYDUS CLIMATIZAÇÃO IND E COM LTDA.  ..........................................  11 4591-1605

TROX DO BRASIL LTDA. .............................................................................  11 3037-3900

ULTRA-SERVICE ANÁLISES DO AR E GASES LTDA. ...............................  11 5523-2565 

UNIÃO QUÍMICA FARM. NAC. S/A ..............................................................  11 4662-7200

USP-REITORIA-SIBI-FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS ....  11 3091-1566

VECOFLOW LTDA.  ......................................................................................  19 3787-3700

VECTUS IMPORTATUM INSTR. DE PRECISÃO LTDA.  ............................  11 5096-4654

VISTA VALIDAÇÃO LTDA.  ...........................................................................  31 3398-6756

VITAR SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA.  .......................................................  51 3085-2291

ZS ROUPAS ESPECIAIS ..............................................................................  19 3392-0100

YANNTEC INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA LTDA.  ....................................  21 2489-7435

Para associar-se ligue: (12) 3922-9976 ou acesse sbcc@sbcc.com.br

Listagem atualizada em 02 de Dezembro de 2013

Engenharia em  
Comissionamento, TAB, 

Qualificação e Avaliação de 
Desempenho de Instalações 

de HVAC e Certificação  
de Áreas Limpas.

SOMAR ENGENHARIA LTDA.
Rua São Fidelis, 366 – sala 02 

Jaguaré – São Paulo SP 05335-100
Fone: 11-3763-6964 • Fax: 11-3719-0932

e-mail: somar@somar-eng.com.br
Site: www.somar-eng.com.br
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UNIFAR completa 100 anos 
e lança publicação histórica

Masstin comemora  
35 anos de atuação

Para marcar seus 100 anos de 
fundação, a União Farmacêutica de 
São Paulo (UNIFAR) lançou, no dia 4 
de novembro, em São Paulo, o livro 
“UNIFAR 1913-2013, a história de 
uma instituição secular”. A publicação 
relembra os momentos marcantes da 
atuação da entidade, selecionados 
após uma detalhada pesquisa nas atas 
das reuniões de diretoria, mas também 
aborda discussões atuais, com artigos 
que tratam do saber farmacêutico no 
século XXI.

“É preciso lembrar que a UNIFAR 
foi fundada muito antes de existirem 
instituições de classe. Ela surgiu da 
necessidade sentida por farmacêu-
ticos para debater as questões re-
lacionadas com sua atuação, trocar 
experiências e valorizar a profissão 
do farmacêutico”, comenta Edson 
Rollemberg Albuquerque Jr., membro 
da Comissão 100 anos da UNIFAR. 
Atualmente, a UNIFAR está focada em 
promover cursos para atualização dos 
profissionais farmacêuticos.

O evento de lançamento contou 
com a presença de ex-presidentes da 

A Masstin celebrou seus 35 anos 
de atuação no mercado brasileiro com 
um coquetel para seus clientes, par-
ceiros, fornecedores e sua equipe de 
profissionais. O evento foi realizado 
no dia 20 de setembro, no espaço que 
a Masstin compartilhou da Ilha Temá-
tica da SBCC (Sociedade Brasileira 
de Controle de Contaminação) na FE-
BRAVA (Feira Internacional de Refri-
geração, Ar Condicionado, Ventilação, 

entidade e de representantes de asso-
ciações, como o Conselho Regional 
de Farmácia do Estado de São Paulo 
e o Sindicato dos Farmacêuticos do 
Estado de São Paulo (instituições nas-
cidas da UNIFAR), além da Academia 
Nacional de Farmácia, entre outros.

“Sinto-me privilegiada por estar 
à frente da UNIFAR em tão especial 
momento. No decorrer de mais de 18 
meses nos encantamos, rimos e nos 
motivamos com a riqueza das infor-

mações e a diversidade de assuntos 
que as atas tratavam, tais como al-
coolismo, anorexia, reconhecimento 
da profissão, plantões e fiscalização 
em farmácia, assuntos que em muito 
excederam as preocupações apenas 
com  medicamentos”, disse a atual 
presidente da UNIFAR, Marilice de 
Souza. “Nosso desejo é que UNIFAR 
se consolide como o local para apri-
moramento e troca de experiências 
entre profissionais e empresas”.

Aquecimento e Tratamento do Ar). 
Os convidados foram recebidos 

pelo Diretor de Instalações, Gerson 
Catapano, pelo Diretor de Manuten-
ção, Angel Martin, pelo Gerente de 
Contratos, Regis Servilha, e pela re-
presentante de Vendas de Instalações, 
Walquiria Duarte. 

Atuando desde 1978 nas áreas de 
ar condicionado, refrigeração, ventila-
ção e filtragem, a empresa iniciou uma 

nova jornada em 2003, quando entrou 
na área de Utilidades. ”A Masstin con-
ta com mais de 260 colaboradores e é 
uma empresa que tem como principais 
características a qualidade, a inova-
ção e o comprometimento com seus 
clientes e se destaca no mercado por 
possuir consultoria e gerenciamento 
técnicos avançados e direcionados 
para as áreas de manutenção e insta-
lação”, afirma Gerson Catapano. 

Diretoria Unifar: Luiz Fernando Pellegrini, Vera Regina Cerioli, Dirce Akamine, 
Edson Rollemberg, Marilice T. de Souza, Ana Maria Pellim e Lucia Sdoia
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A influência da montagem de 
anteparo ao redor do filtro nos 
resultados do ensaio para detecção 
de vazamentos em filtros HEPA

Resumo

Neste artigo, três diferentes alturas (50, 80, 150 mm) 
de anteparos são utilizadas no entorno do filtro para 
reduzir a influência do fluxo (induzido, nota do tradutor) 
do ambiente durante os ensaios para detecção de va-
zamentos em filtros HEPA. E o método da MPPS (Nota 
do Tradutor: Most Penetrating Particle Size, tamanho 
da partícula de maior penetração) é utilizado no expe-
rimento. Por meio da análise dos dados experimentais, 
é possível concluir que a montagem de dispositivo no 
contorno do filtro durante o ensaio para detecção de 
vazamento em filtros HEPA pode reduzir a influência do 
fluxo de ar do ambiente nos resultados. Com aumento 
da altura do anteparo (dispositivo), o efeito de proteção 
contra indução do ar do ambiente é melhorado, e as más 
influências sobre o resultado dos ensaios são diminuí-
das. Entretanto, após o aumento altura do anteparo, a 
partir de um determinado tamanho, o efeito de proteção 
não se torna mais significativo. 

O artigo dará algum suporte para ajudar a me-
lhorar a precisão dos ensaios quando os sistemas 
de escaneamento de filtros HEPA estão instalados 
em ambientes não limpos ou com grau de limpeza  
mais baixo.

Palavras chave: Filtros HEPA, MPPS, altura  
do antepar

1. Introdução

Com o desenvolvimento da ciência e tecnologia, 
a limpeza do ar se tornou mais importante em experi-
mentos científicos e produção industrial. E o papel dos 
filtros HEPA se tornou mais e mais crítico. O ensaios dos 
filtros HEPA são a garantia de sua alta qualidade. Há 
muitos métodos para ensaiar filtros HEPA: como método 
da chama de sódio, névoa de óleo, método da fluores-
cência, método DOP, método de escaneamento com 
contador de partículas, e assim por diante.  Na China, 
o método da chama de sódio e o ensaio com névoa de 
óleo são os mais utilizados para ensaiar filtros HEPA. 
Entretanto, os dois métodos têm algumas desvantagens. 
O sistema de ensaio não é conveniente para usar, e o 
período (tempo) de ensaio é longo, o que aumenta os 
custos de produção e dificulta atingir os requisitos para 
expandir a produção. O método de escaneamento por 
contagem de partículas, que também é chamado de mé-
todo da dimensão de partícula de máxima penetração 
(MPPS), é o principal dos ensaios internacionais.

Algumas normas como a EN1822 foram publicadas, 
porém não há requisitos específicos para o ambiente em 
que é realizado o ensaio. Instalar o sistema de ensaio 
em salas limpas pode reduzir a influência do ar induzido 
do ambiente sobre o resultado do ensaio, porém o custo 
de manufatura é aumentado. Considerando os efeitos 
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econômicos, muitos fabricantes instalam o sistemas de 
ensaios em ambientes não purificados (classificados). 
Entretanto, ao se ensaiar filtros em ambientes contami-
nados, partículas do entorno são induzidas nas linhas 
de fluxo e absorvidos pelo sistema de escaneamento e 
tem um resultado prejudicial nos resultados dos ensaios. 
Assim sendo, tomar algumas medidas para reduzir o 
efeito negativo se tornam importantes. Neste artigo, é 
adotada a instalação de anteparos no entorno do filtro 
para reduzir o efeito da indução.

2. EXPERIMENTO

2.1 Sistema do experimento
Os experimentos foram realizados em uma plan-

ta de produção na China. O método de ensaio foi o 
escaneamento manual. Com o objetivo de analisar o 
efeito no contorno do filtro, ensaios comparativos foram 
utilizados. Foram conduzidos três experimentos com 
diferentes alturas de anteparos ao redor do filtro, porém 
mantendo as mesmas condições experimentais. Por 
meio da análise dos dados experimentais destas con-
dições, as conclusões relevantes sobre a influência do 
anteparo no resultado de escaneamento do filtro HEPA 
podem ser obtidas. 

O sistema experimental é apresentado na figura 1. 
As informações básicas são:

• Fonte de contaminação: poeira atmosférica
• Dimensões do filtro HEPA (mm): 630 x 630
• Eficiência do filtro HEPA: 99,994%
• Vazão volumtérica de ar: 600 m³/h
• Altura dos anteparos no contorno (mm): 50,  

80, 150
• Dimensões da sonda (mm): 90 x 10
• I nstrumentos de ensaio: contador de partículas 

SOLAIR 1100+
Parâmetros básicos:

 -  Canais de contagem (µm): 0.1, 0.15, 1.0, 
2.0, 2.5, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0;

-  Vazão volumétrica de ar 1 cfm (28.3 l/min)
 -  Limites de concentração: não superior a 

5% na condição de 40000 pcs/28.3l
 -  Grau de contagem zero: inferior a 1 conta-

gem por 5 minutos
-  Fonte do laser: laser de tubo hélio-neon

2.2 Determinação da taxa de amostragem
Durante a amostragem no fluxo de ar, o plano da 

abertura da sonda deve estar perpendicular as linhas 
de fluxo (isso significa que o sonda de amostragem 
deve estar coaxial às linhas de fluxo). Mais importante, 
a taxa de amostragem deve ser igual à velocidade do 
ar, pois de outro modo a concentração da amostragem 
poderá ser superior ou inferior à concentração real. 
Essa é a teoria da amostragem isocinética. Estudos 
acadêmicos mostram que: na concentração em que  
u0/u = 0.012~25.76, desde que o valor de St seja inferior 
a 0.001, a amostragem cinética não requer a condição 
de velocidade equivalente, pois o erro de amostragem 
será inferior a 5%. Quando se calcula o erro de amos-
tragem de uma concentração devido a amostragem não 
isocinética, uma fórmula semiteórica determinada por 
Durham e Lundgreen (1979) é largamente empregada.  
A fórmula é a seguinte:

Nas quais:
ρp - Densidade da partícula, kg/m³
µ - Viscosidade do gás (Pa . s)
C - fator de correção do escorregamento das partículas
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Figura 1. Sistema de ensaio do filtro HEPA
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De acordo com os dados obtidos nas condições 
experimentais: uo=0.45m/s, u=0.5m/s, quando o ta-
manho da partícula é 0,3µm, o valor de ρp e µ pode 
ser obtido através da literatura [4], e os valores são:  
ρp=0,915 x 10³kg/m³,  µ=1.83 x 10-5 Pa S. O erro de 
amostragem da amostra de concentração não isociné-
tica é calculado na tabela 1.

Dos resultados podemos observar que para partí-
culas com dimensão menor que 0.1µm, o valor de St é 
menor que 0.001, e o maior erro da concentração com-
parado com a concentração real é de apenas 0.00039, 
deste modo o erro de amostragem pode ser desconsi-
derado e a amostragem não isocinética adotada.
2.3 Determinação altura da amostragem (nota tra-
dução, distância da sonda até o filtro)

Dois fatores são os mais considerados para deter-
minar a altura de amostragem. Inicialmente, o ponto de 
vazamento do filtro deve ser encontrado precisamente. 
Em segundo lugar, garantir que as partículas coletadas 
não são influenciadas pela fronteira entre o filtro e o 
exterior. Esta região é onde o fluxo do ar adjacente 
(não limpo), através dos efeitos de jato, podem influen-
ciar mais na detecção do vazamento. A concentração 
de partículas em áreas locais do filtro aumentará devi-
do as linhas de fluxo do vazamento. Vazamentos por 
orifícios podem ser explicados pela teoria de jatos. 
Quando a altura (distância) de amostragem aumenta, 
o raio do jato também aumenta,  gerando a dificulda-
de de localizar o ponto de vazamento, o que resulta 
em efeitos ruins nos resultados do escaneamento do 
filtro. Considerando estes efeitos, a altura (distância) 
de amostragem foi definida em 10 mm para este ex-
perimento.

2.4 Localização dos pontos de medição
Com o objetivo de estudar o efeito da montagem 

do anteparo ao redor do filtro nos resultados do ensaio, 
experimentos comparativos com diferentes alturas foram 

Tabela 1 – Cálculo do erro de amostragem da concentração
tamanho da 

partícula (μm)
0.1 0.3 0.5 1 5 10

C 2.9 1.57 1.33 1.16 103 1
St 4.03E-06 1.96E-05 5.03E-05 0.000161 0.00375 0.013889
a 1.08E-05 5.27E-05 0.000135 0.000432 0.00997 0.035958

N/N0 0.99999 0.999953 0.999888 0.999611 0.991027 0.967638
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Figura 2. Localização dos pontos de medição
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Figura 3. Comparação entre artículas coletoras 
em diferentes alturas de anteparo

realizados. Os pontos de medicação estão indicados na 
figura 2. 

Foram conduzidos experimentos em ambiente não 
purificado, com alturas de anteparos ao redor de alturas 
de 50mm, 80mm, 150mm, e a distância da sonda de 
amostragem foi mantida em 10 mm. 

3. RESULTADOS

Os resultados para os pontos de ensaio nas extremi-
dades do filtro são apresentados na tabela 2.

Como o número de partículas coletadas de diâme-
tro não inferior a 0,2µm é muito pequeno, o nível de 
confiança não atinge 95%, assim sendo somente as 
partículas com dimensão 0.1µm e 0.15µm serão con-
sideradas neste experimento. Ao mesmo tempo, o 
número de partículas coletadas no centro do elemento 
filtrante serão consideradas com base para compara-
ção. A figura 3 monstra o número de partículas cujo 
tamanho é 0.1µm e 0.15µm coletadas tanto no centro 

quanto na extremidade do elemento filtrante para as 
diferentes alturas de anteparo.

4.CONCLUSÕES

Dos resultados dos dados experimentais, pode-
mos concluir:

Primeiro, quando o anteparo tem 50 mm de altura, o 
número de partículas coletado com tamanho inferior a 

0,3µm, é muito maior que o número de partículas coleta-
das nas outras duas condições experimentais; Segundo, 
o número de partículas coletadas quando a altura do 
anteparo é de 80 mm é apenas um pouco maior que  o 
número de partículas coletadas com o anteparo de 150 
mm, mas há uma pequena diferença entre as duas; ter-
ceiro, o número de partículas coletadas na extremidade 
do filtro é maior que no centro do elemento filtrante

Resumindo, a montagem de anteparos ao redor dos 
filtros HEPA durante o ensaio de escaneamento (varre-
dura) pode reduzir a influência o fluxo de ar do ambiente 
nos resultados do ensaio; quando a altura do anteparo 
aumenta, o efeito de  proteção contra o fluxo de ar do am-
biente melhora e a má influência nos resultados diminui. 
Entretanto, após uma certa altura do contorno, o efeito de 
proteção ao fluxo de ar do ambiente não é reforçado. 

5. COMENTÁRIOS DOS 
TRADUTORES

O presente experimento traz luz a um importante 
fenômeno comumente encontrado em campo durante as 
certificações de sistemas de filtragem HEPA cujo siste-
ma de vedação não trabalha em condições de pressão 
negativa, como pleno negativo, por exemplo.

Nestas situações a dificuldade em estabelecer a 
detecção de vazamentos ao redor dos filtros, seja nas 

Altura do 
anteparo 

(mm)

Tamanho da partícula (µm)
0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.5 0.7 1

50 25952 11677 1028 20 15 0 0 1
80 1898 253 3 0 0 0 0 0
150 1817 220 2 0 0 0 0 0
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suas extremidades, seja em sua gaxeta de vedação, 
demanda o cuidado e cautela significativas ao certi-
ficador.

Como o experimento apresenta claramente, é pos-
sível verificar a influência do ar ambiente (limpo ou não) 
ao redor do filtro, devido a um sistema de baixa pressão 
resultante do fluxo de aspiração promovido pelo instru-
mento de medição (fotômetro de aerossol ou contador 
de partículas).

Neste caso, é recomendável o uso de anteparos 
semelhantes aos apresentados neste artigo ou ainda 
de dispositivos capazes de desviar uma parcela do 
fluxo do ar do filtro para estas regiões, afim de evitar a 
acumulação de partículas ou a migração de partículas 
de outros locais para a região em questão.

Sugestões e cuidados especiais com as conheci-
das áreas “mortas” ou sem fluxo de ar estão descritos 
no documento do IEST (Institute of Environmental 
Sciences and Technology) – IEST RP CC 034.
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Você considera 
seu fornecedor um 
parceiro?

Nos anos 80, o Japão criou o conceito “Just in Time”, 
que na tradução livre é “Na Hora Certa”. Trata-se de um 
sistema de administração da produção que determina 
que nada deve ser produzido, transportado ou com-
prado antes da hora exata. Não existe estoque parado. 
Nos últimos quinze anos, a demanda cada vez maior 
pela busca da qualidade, além de preços cada vez mais 
competitivos, fez com que a distância entre o cliente e o 
fornecedor diminuísse, tornando o diálogo entre os dois 
mais efetivo e dinâmico. 

Atualmente não há como uma empresa isolada ser 
competitiva em um mundo cada vez mais globalizado. 
O empreendimento faz parte de uma cadeia de compra-
dores e fornecedores, cujo objetivo é a satisfação dos 
consumidores. 

É frequente a criação cada vez mais de processos 
para melhorar esse laço entre cliente e fornecedor, 
isto porque os fornecedores são parte fundamental 
em todo o processo. Portanto, se faz necessário sele-
cionar e avaliar muito bem os abastecedores para que 
se possa garantir a qualidade das matérias-primas 
fornecidas por eles.

Neste contexto, falamos do “fornecedor-parceiro”, 
que é o provedor que não enxerga somente a venda de 
curto prazo, mas sim ajuda a entender as necessidades 
dos seus clientes e ajuda a criar demandas que talvez 
você não enxergue. O fornecedor, além de parceiro, é 
parte da empresa, onde têm profissionais trabalhando 
para fornecer serviços e produtos de qualidade, tendo 
que gerar lucros para ambas as empresas.

Quando pensar em criar uma parceria, é importante 
estabelecer um ponto único de contato, pois quando se 
tem diversos parceiros para resolver um determinado 
problema podem acontecer coisas embaraçosas. 

Qualquer parceria de longo prazo requer que cliente 
e parceiro se conheçam muito bem, inclusive as limita-

ções de cada um. Entender o negócio de cada parte é 
fundamental para que possíveis ajustes sejam realiza-
dos a tempo, evitando constrangimentos  no cliente final. 
É importante estarem intimamente alinhados nos proje-
tos para que no final de cada operação, o sucesso seja 
comemorado por todos. Os fornecedores muitas vezes 
trabalham para cumprir um acordo ao pé da letra. Já os 
parceiros de negócios estão dispostos a fazer o que for 
preciso para a parceria dar certo.

No mercado de tecnologia, e de resto em todos os 
mercados, a ideia do “Bom Bonito Barato” nem sempre 
se traduz em sucesso quando falamos em serviços crí-
ticos do negócio. Imagine uma empresa financeira, por 
exemplo, uma corretora de valores, onde os clientes 
compram e vendem milhares de ações a cada milésimo 
de segundos. E se a rede da corretora fica fora do ar por 
algum tempo? A resposta vem de matéria no Financial 
Times:  foram necessários apenas 45 minutos para que 
um defeito na rede de serviços, responsável por automa-
tizar as transações na Bolsa da Knight Capital, gerasse 
um prejuízo de U$ 440 milhões.

Dessa forma, compartilhe informações com seus 
principais fornecedores, para que eles também obte-
nham melhorias em seus negócios e repassem essas 
melhorias para a sua empresa. Isso garante a com-
petitividade de ambas as empresas no médio e longo 
prazo. 

Lembrem-se: a qualidade de seu produto começa 
no seu fornecedor. Comprador: tenha parceiro de ne-
gócios e não apenas um fornecedor de produtos ou 
serviços.

 

*Erick Pedretti Nobre é especialista em segurança da informação, 
gerenciamento, wireless, e Account Manager da empresa CYLK. 
Contato: enobre@cylk.com.br

*Por Erick Pedretti Nobre
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