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Ana Lúcia Mercê
Início » Ana Lúcia Mercê

Ana Lúcia Mercê

Engenheira Química (UERJ), PhD em Química Analítica Inorgânica (PUC-RJ), MSc
em Química Orgânica (UFRJ), MBA em Química Ambiental (FGV-RJ), e pós-
doutoramentos nos USA, França e na UFSC – Brasil, e por mais de 20 anos
Professora Associada IV e pesquisadora do CNPq na UFPR – Brasil, dedica seu
tempo ao estudo continuado da Química da Vida e do Meio Ambiente.
Contando com muitos anos de experiência em Pesquisa Cientí!ca em Química
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Ciclo de palestras 2019/20 SAÚDE INTEGRAL  
Associação Alvorada Opulenta 

A primeira em 26 de outubro de 2019 
Alimentos processados, Epigenética x saúde 

Módulo I 
ALIMENTOS PROCESSADOS, 

EPIGENÉTICA x SAÚDE 

A série de conferências online sobre 
nutriterapia 2019/20 da Associação 

Alvorada Opulenta trará para todos vocês, a 
importância da nutrição no desenvolvimento 

das chamadas  
“doenças modernas”! 

Muitas delas, doenças metabólicas, podem 
ser explicadas e muitas vezes curadas com 

uma simples mudança na alimentação! 
Na primeira edição da série, os alimentos 

industrializados no topo do consumo 
moderno. 

Saiba como e porquê, os alimentos 
processados deterioram o seu capital de 

vida e sua saúde e qual a ligação entre eles 
e a Epigenética do envelhecimento e 

deterioração hormonal! 

‣
‣ Inscrições na loja: 
‣  Almofariz da Vila 
‣ Av. Maria Lizarda Palermo, 22B,  em 

Moncarapacho - Olhão 
‣
‣ Ou pelos emails: 
‣ cursos@alvoradaopulenta.com 
‣ www.alvoradaopulenta.com 
‣ almofarizdavila@gmail.com 
‣ 20 € 
‣ When:  26 de outubro de 2019 - Sábado 
‣ de 15:00h às 17:30h 

Palestrante:         Ana Lucia Ramalho Mercê 
 Engenheira Química, Ph.D. 
                      Professora Associada IV - UFPR 
  www.btiexpertise.com 

Apoio: www.btiquantum.com

Este ciclo de SAÚDE INTEGRAL 2019 mas com enfoque bioquímico e toxicológico 
básicos, se destina não só a terapeutas e profissionais de saúde mas também a todo 
o público, para que possam compreender a extensão de como a nutrição interage 
com o físico e o mental levando a uma interferência epigenética com resultados 
positivos ou devastadores. Venha aprender aspectos básicos de nutrição para tomar 
sua vida em suas mãos e conhecer o mínimo para se manter em forma,  retardando o 
envelhecimento e conservando sua saúde hormonal. 
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Conferência na Casa do Povo - 2018 em Inglês e em Francês





Lecture at Casa do Povo 
Moncarapacho Auditorium 

Thursday, 22 Mars 2:30 p.m. 

Ana Lucia Mercê 
Chemical Engineer, PhD. 

www.btiexpertise.com   
casapovomoncarapacho.blogspot.pt/p/sobre-nos.html? 

"Brief summary of our 
history told by the 

water"

highlights
- From the navigation era to modern times / Climate


-Scientific studies on the water - Samuel Hahnemann, 
Semyon Davidovitch Kirlian, Edward Bach, Masaru Emoto, 
Jacques Benveniste, Fritz-Albert Popp, Luc Montagnier…


-Pollution and the transgenic 


-Water and Human Body


-What cleans the water


-Planet Water and the organic crops
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Conférence à Casa do Povo 
Moncarapacho La Grande Salle 

Vendredi, 23 Mars 14:30h 

Ana Lucia Mercê 
Ingénieur Chimiste, PhD. 

www.btiexpertise.com 
casapovomoncarapacho.blogspot.pt/p/sobre-nos.html? 

"Bref résumé de notre 
histoire racontée par 

l'eau"

Faits saillants
- L'ère de la navigation aux temps modernes / Climat


- Études scientifiques sur l’eau  - Samuel Hahnemann, 
Semyon Davidovitch Kirlian, Edward Bach, Masaru Emoto, 
Jacques Benveniste, Fritz-Albert Popp, Luc Montagnier ...


- Pollution et le transgénique


- L’e eau et le corps humain


- Qu’est-ce qui nettoie l’eau?


- Planète Eau et les cultures biologiques



