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A Sociedade Brasileira de Química comemora
seus vinte e cinco anos. Como marco desta impor-
tante data, a Diretoria e o Conselho decidiram pela
edição deste número especial de Química Nova, vi-
sando registrar esta data nas páginas da publicação
decana de nossa Sociedade.

Ao longo de seus vinte e cinco anos de existên-
cia a SBQ foi agente ativo da evolução da C&T bra-
sileiras graças aos quadros qualificados que encer-
ra em suas fileiras de associados. Inúmeras ações
poderiam ser registradas como instrumentos
determinantes desta participação, sendo suas publi-
cações um testemunho inequívoco. As reuniões anu-
ais e setoriais que promove, certamente têm, tam-
bém, expressiva parcela de contribuição. O prestí-
gio que nossa Sociedade adquiriu no seio da comu-
nidade científica brasileira resulta da ativa partici-
pação de sua comunidade, como prova a qualidade
de suas publicações e de suas RA’s. O apoio dos
órgãos governamentais de fomento contribuiu para
o sucesso desta trajetória, a despeito de suas mo-
destas contribuições.

A liderança da SBQ, proporcional à sua dimen-
são e importância no cenário científico do País, ali-
ada à consciência da importância da Química no
desenvolvimento social, nos aproximou de nossas
co-irmãs ibero-americanas, forjando-se, naturalmen-
te, fórum de debates de nossos problemas comuns,
onde propostas de soluções podem ser identificadas
e formuladas aos dirigentes visando a melhoria da
qualidade de vida de nossas populações.

Durante estes 25 anos, a SBQ cresceu em núme-
ro de sócios e atuação. A sua reunião anual, anterior-
mente realizada em conjunto com a SBPC, passou
a ser separada a partir de 1990. Esta decisão foi,
sem dúvida, importante para o nosso crescimento e
veio desencadear uma série de ações, entre elas a
criação das divisões científicas. Mesmo antes de
1994, ano em que as divisões científicas foram re-
guladas por regimento, várias seções da SBQ já se
organizavam desta forma. Assim, neste número es-
pecial será possível notar em alguns trabalhos que
há menção a diretorias de divisões mesmo anterio-

res a 1994. Entendemos que esta forma de
organização ajudou a criar o que, hoje, é
um grande sucesso na SBQ, as divisões
científicas e por isso foram mencionadas
como mandatos de diretorias de divisões,
mesmo que naquela época fossem seções.

Para este número especial os diretores
de divisões ficaram encarregados de indi-
car os responsáveis pela redação dos arti-
gos que aparecem sobre suas divisões. Todos os
autores receberam a mesma carta convite, solicitan-
do que fosse escrito um documento que retratasse o
desempenho da área nos 25 anos de SBQ e que,
principalmente, tentassem traçar de uma forma
prospectiva os caminhos para o futuro da área. Mes-
mo assim, houve uma diferença de entendimento a
este convite, entre os vários autores e, desta forma,
os trabalhos originados não estão sempre apresen-
tados de uma forma homogênea. Desse modo, cada
um foi totalmente autônomo para se expressar, de
acordo com seu ponto de vista e sua perspectiva
sobre o tema em foco. No final de cada artigo apa-
rece um apêndice com um pouco da história da di-
visão, informando principalmente, as diretorias des-
de sua fundação.

Das doze divisões científicas da SBQ, somente
uma, a divisão de materiais não pode contribuir com
um artigo para este número especial. Os 11 artigos
aqui descritos estão listados na seqüência de ordem
alfabética, de acordo com a abreviatura para cada
divisão, conforme usualmente utilizadas na SBQ.

Ainda neste número especial temos a programa-
ção da 25a Reunião Anual da SBQ, mais completa
do que aquela publicada em Química Nova, No. 3,
maio/junho 2002.

Reconhecemos e agradecemos em nome da Di-
retoria e do Conselho da SBQ, o esforço de cada
autor para fazer a edição deste número especial uma
realidade, e temos a certeza de que este é um dos
marcos para a celebração dos 25 anos da nossa SBQ.
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