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Neste ano a Sociedade Brasileira de Química completa

30 anos de fundação. Só para lembrar, o evento ocorreu du-

rante a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Pro-

gresso da Ciência (SBPC) no dia 8 de julho de 1977, na sala

056 da PUC de São Paulo. Muitas foram as razões, demons-

tração de coragem ou ato de rebeldia1, que levaram à funda-

ção de uma nova sociedade naquele momento específico da

história do Brasil. Este aspecto e outros detalhes deste so-

nho2 foram intensivamente discutidos nas comemorações dos

25 anos. O que não era fácil seria supor a repercussão de tal

fato para a Química no País.

É dito e escrito por muitos, que o brasileiro tem memória

curta. Acreditamos que essa afirmação não se aplica aos as-

sociados à SBQ. Temos absoluta certeza que a fundação da

SBQ e outras centenas de estórias que ocorreram nas suas

Reuniões Anuais ainda continuam bastante nítidas para mui-

tos. Vale a pena lembrar alguns fatos importantes e suas re-

percussões.

Em 1998, o Prof. Jailson B. de Andrade escreveu que

“A Sociedade Brasileira de Química completou 25 anos ao

tempo em que se consolida como o principal eixo mobilizador

da química brasileira”. Vamos um pouco mais adiante e afir-

mamos que a Sociedade tem tido um desempenho marcante

em todos os empreendimentos que liderou. Vejamos: tornou-

se a maior sociedade de Química da América do Sul; con-

grega o maior número de sócios efetivos; é uma sociedade

democrática e não cristalizada em poucos dirigentes; conti-

nua jovem, pois a maioria dos seus membros é universitária;

suas revistas científicas alcançaram reconhecimento nacio-

nal e internacional; suas Reuniões Anuais congregam mais

de 2.000 participantes de todos os recantos do País; continua

influindo positivamente na formação e no estabelecimento

de padrões de qualidade para a área.

Ao completar três décadas de atuação, a SBQ entra em

um processo de modernização, necessário para a continuida-

de das suas ações, ao refazer o seu estatuto, de forma demo-

crática, com a participação da comunidade. Com a aprova-

ção do novo código civil ficou evidente a necessidade de

implementar mudanças no estatuto. Mais uma vez a SBQ
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demonstra sua jovialidade.

Todas as publicações da SBQ são muito im-

portantes. Porém, neste aniversário deve-se desta-

car com grande orgulho o fato de que a Química

Nova foi a primeira revista científica criada pela

SBQ. Ela também completa 30 anos, pois foram

criadas juntas como um corpo único. É o nosso cartão de

visita3.

De presente neste trigésimo aniversário, informamos aos

nossos colaboradores e leitores que a revista entra na sua

fase eletrônica total, com a submissão de artigos on line,

aproveitando a plataforma modificada do JBCS. Desta for-

ma, as duas revistas passam a ter uma só base de dados.

A Química Nova já vinha seguindo várias tendências de ou-

tras revistas internacionais, como a publicação dos artigos

no prelo na web e a disponibilização da sua coleção integral.

A comemoração dos 30 anos da SBQ e da Química Nova

está ocorrendo com tamanha satisfação devido ao envol-

vimento de muitos sócios e colaboradores que fizeram deste

sonho uma realidade. Neste momento de reconhecimento

devemos lembrar de todos os nossos colegas de diretorias,

editores, membros dos corpos editoriais, funcionários e ou-

tros que anonimamente estão conosco. Também não pode-

mos nos esquecer daqueles que já partiram, por todo empe-

nho, tempo disponibilizado, confiança e dedicação em prol

da nossa Sociedade. Devemos também registrar nossos sin-

ceros agradecimentos às agências financiadoras CNPq,

FINEP, FAPESP e outras FAP’s que, de alguma forma, aju-

daram as conquistas da SBQ nestes 30 anos.

Susana I. Córdoba de Torresi

Vera L. Pardini

Vitor F. Ferreira

Editores de QN
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