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A QUÍMICA É SEMPRE BOA

Nas últimas semanas, alguns temas relacionados com a Quí-
mica têm sido bastante debatidos nos meios de comunicação. Nem
sempre as opiniões expressas nas matérias são favoráveis e, na
maioria das vezes, as críticas são injustas. Já há muito tempo a
imagem da Química vem sendo desgastada, devido às associações
com desastres ecológicos e também pelo excesso de uso da palavra
química como um verbete popular. Essa palavra tornou-se sinômino
de algo nocivo - por exemplo, quando alguém diz que este ou aque-
le produto tem “química”, já está embutida a conotação de ruim.
Só popularmente na química do amor é que a conotação é positiva,
quando alguém diz que há uma química entre duas pessoas. Neste
caso, não hove necessidade de dizer uma “química boa”, pois na
terminologia do amor a química é sempre boa. Para provar este
ponto, basta-nos citar um trecho de Gabriel Garcia Marques: “Te-
nho uma química ruim com os animais, do mesmo jeito que com
as crianças assim que começam a falar”1 onde o autor adjetivou de
ruim a química para expressar seu sentimento.

Retornando aos temas relacionados com a Química que têm
agitado os meios de comunicação, destacamos alguns mais rele-
vantes. O primeiro selecionado é o mais antigo (2000): o desastre
ecológico no Rio Pomba (MG), causado por uma fábrica de papel
que deixou vazar resíduos tóxicos, oriundos de processo antiqua-
do, causando grande comoção nacional pelos danos à população.
Entre as substâncias tóxicas despejadas estava a dioxina, que de-
mora de 10 a 20 anos para manifestar seus efeitos no organismo
humano. O segundo, bem mais recente (2007), foi causado pela
Mineradora Rio Pomba Cataguases que mantinha uma barragem,
pobremente conservada em local inapropriado, de resíduos de
bauxita. A lama estava represada em uma barragem próxima ao
Rio Pomba, que ao se romper invadiu diversas cidades e chegou a
outros rios da região atingindo, inclusive, outros estados. Deve-se
ressaltar que esta mineradora não é uma indústria química. O ter-
ceiro, de 2002, foi o maior desastre fluvial do país, com vazamento
de 4 milhões de litros de petróleo cru da Refinaria Getúlio Vargas
em Araucária, Paraná, para o meio ambiente. Esse acidente supe-
rou o vazamento ocorrido no início do ano na Baía de Guanabara,
que foi contaminada com 1,3 milhões de litros de óleo combustí-
vel. Uma sucessão de erros humanos e equipamentos em manuten-
ção, com sistemas obsoletos de vigilância e monitoração, aliados à
negligência, permitiram esse vazamento, sem qualquer controle. E
o quarto tema, considerado o mais grave e complexo são as catás-
trofes climáticas e as mudanças que estão ocorrendo em nível mun-
dial. Nunca se viu mudanças tão rápidas e com efeitos tão devasta-
dores como têm ocorrido nos últimos anos: lugares do planeta nor-
malmente frios têm sido castigados por ondas de calor de até 40 °C;
ciclones atingem o Brasil; há aumento no número de desertos e de
regiões desertificadas; fortes furacões causam mortes e as calotas
polares estão derretendo. Pesquisadores já haviam alertado há vá-
rias décadas que o planeta sentiria no futuro o impacto do descuido
do homem com o ambiente, pois sabiam que alguns gases, como
CO

2
, ozônio e CFC’s, ocasionariam o efeito estufa ao absorverem

a radiação infravermelha emitida pela superfície da Terra e irradia-
riam, por sua vez, alguma da energia absorvida de volta para a
superfície. Diversos modelos foram desenvolvidos para este fim,
demonstrando o impacto causado. Por exemplo, o mecanismo de
depleção da camada de ozônio rendeu um prêmio Nobel de Quími-
ca para Paul Crutzen, Mario Molina e F. Sherwood Rowland pelos
trabalhos em Química Atmosférica, especialmente no que se refe-

re à formação e decomposição da camada de ozônio.
Não obstante, o acordo internacional para redução da
emissão dos gases poluentes que aumentam o efeito
estufa no planeta não foi assinado por todos os países.
Novamente, o lucro falou mais alto; a ganância sobre-
pujou a racionalidade. Agora culpam a ciência, argu-
mentando que os cientistas não sabem como reverter
esses trágicos sintomas. Evidentemente é muito mais
difícil reverter este processo do que teria sido evitá-lo.

Todos os exemplos apresentados tiveram origem
devido à negligência, falha, ou ausência dos governos, falta de vi-
são, lucratividade, impunidade etc...

O aquecimento global é o problema mais grave que a humani-
dade precisa enfrentar, pois sua origem é diversificada, sua solu-
ção é complexa e seus efeitos são mundiais. A análise dessa situa-
ção nos leva diretamente a reflexões sobre políticas de ciência e
tecnologia nacionais, bem como sobre o papel dos pesquisadores
neste contexto. Há algum tempo a área da Química vem trabalhan-
do com a concepção de uma química ambientalmente mais reco-
mendada, que alguns gostam de chamar de Química Verde. Porém,
muitas outras ações concomitantes precisam ser tomadas (educa-
ção ambiental, substituição de processos e produtos químicos, tra-
tamento de resíduos2, novos materiais poliméricos, uso de CO

2
 como

matéria-prima em novos processos, reflorestamento etc.). Porém,
a principal é substituir os combustíveis fósseis (recursos não
renováveis) e utilizar novas fontes energéticas. O Brasil tem dado
o exemplo de uso em larga escala de novas fontes energéticas
renováveis com seu programa de álcool e, mais recentemente, com
a introdução do biodiesel, combustível preparado a partir de ácidos
graxos e seus derivados, mas tem contribuído para o aquecimento
global com o desmatamento das florestas brasileiras. Estas sim,
são as nossas maiores riquezas. O que resta das nossas florestas
conserva uma biodiversidade de microorganismos e espécies que
precisam ser estudadas pelos nossos cientistas, por exemplo, em
busca de novos fitofármacos.

A SBQ vem discutindo com a comunidade diversos temas con-
siderados importantes para os caminhos da Química no país. Em
2002 foi debatido, em Salvador na 25a RASBQ, o tema “A Quími-
ca no Brasil: Situação Atual e Perspectivas”, dando origem a um
documento importante sobre os eixos mobilizadores da Química3.
Já neste documento levantava-se a necessidade da inclusão deste
tema nos currículos dos cursos de Química no Brasil, para que o
país crie uma massa crítica competente e capaz de lidar com os
problemas que surgirão.

A Química é sempre boa quando utilizada com responsabilida-
de e sempre será ruim quando utilizada por empresários ganancio-
sos e ávidos por altas margens de lucro.

Vitor F. Ferreira
Editor de QN
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