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IUPAC 2017 NO BRASIL: UMA CONQUISTA HISTÓRICA

Em 2017, o Brasil irá receber mais um grande evento inter-
nacional, três anos depois da Copa do Mundo e um ano após a 
realização dos Jogos Olímpicos. O Brasil foi escolhido como 
país-sede do 46º Congresso Mundial de Química e 49ª Assembleia 
Geral da União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC, 
da sigla inglesa para Internacional Union of Pure and Applied 
Chemistry). Diversos fatores contribuíram para a concretização de 
uma das maiores aspirações da comunidade científica brasileira, 
que foi aprovada durante a 47ª Assembleia Geral da IUPAC em 
14 de agosto de 2013 em Istambul, na Turquia. Nesta oportunida-
de, a delegação brasileira venceu a disputa com a Austrália para 
sediar o congresso, que é considerado o maior e mais importante 
evento de Ciências Químicas do mundo. Estiveram presentes, 
representando nossa Sociedade neste momento histórico, os pro-
fessores Vitor F. Ferreira (UFF, presidente da SBQ), Adriano D. 
Andricopulo (USP, presidente sucessor da SBQ e presidente do 
Comitê de Candidatura da IUPAC no Brasil), Fernando Galem-
beck (LNNano/CNPEM e Unicamp, ex-presidente e membro do 
Conselho Consultivo da SBQ), Vanderlan da S. Bolzani (UNESP, 
ex-presidente e membro do Conselho Consultivo da SBQ), Jailson 
B. de Andrade (UFBA, ex-presidente e membro do Conselho 
Consultivo da SBQ), Luiz Henrique Catalani (USP, membro do 
Conselho Consultivo da SBQ) e Aldo José Gorgatti Zarbin (UFPR, 
secretário geral da SBQ).

As ações da SBQ para a realização da IUPAC 2017 foram 
iniciadas em 2010 sob a coordenação do professor César Zucco, 
então presidente da SBQ. Os objetivos sempre foram claros e bem 
definidos na busca do desenvolvimento e fortalecimento da Química 
no país, com contribuições significativas em diversos aspectos para 
toda a América do Sul. O caminho foi longo e as muitas dificul-
dades e obstáculos foram vencidos com coragem e determinação. 
A primeira etapa do processo envolveu o registro da proposta de 
candidatura do Brasil, que foi julgado e aprovado pelo Conselho 
da IUPAC, em 2012. No início de 2013 foram disponibilizados o 
site (http://www.sbq.org.br/IUPAC2017) e o vídeo oficial (http://
www.youtube.com/watch?v=-2H3y56w-2A&feature=youtu.be)  
de nossa candidatura. Especialmente desenvolvidos para esta 
finalidade, o site e o vídeo demonstram a qualidade e seriedade 
do trabalho com que pretendemos sediar os eventos máximos da 
IUPAC. A estrutura da candidatura do Brasil se consolidou em 
pilares sólidos, fundamentados em aspectos científicos, sociais e 
históricos, que foram amplamente reconhecidos pela comunidade 
química de todos os continentes, representada na Assembleia Geral 
da IUPAC. Com um planejamento estratégico e com execução efi-
caz fomos capazes de conquistar o respeito e o apoio internacional 
necessários para o sucesso de nossa empreitada. 

Em quase 100 anos de existência será a primeira vez que o 
continente sulamericano sediará o evento, que, portanto, terá 
importância histórica. A América do Sul e, consequentemente, 
o Brasil já têm seus lugares garantidos no mapa mundial da 
Química, contribuindo para a consolidação de uma das principais 
ações de longo prazo da SBQ. Este processo de internacionaliza-

ção se intensificará ainda mais nos próximos anos, com 
a realização dos principais eventos da IUPAC 2017. 
Estamos abrindo portas, aproveitando oportunidades 
em novos patamares, multiplicando canais de comuni-
cação e escrevendo novos capítulos da nossa história, 
com ética, consciência e sabedoria.

A inserção da Química brasileira no cenário in-
ternacional tem mudado muito nas últimas décadas. 
Cada vez mais cientistas brasileiros colaboram expressivamente 
para o conhecimento global e suas contribuições são percebidas 
e reconhecidas. Estudantes brasileiros no exterior são frequente-
mente elogiados pelos seus orientadores e supervisores, que os 
comparam favoravelmente a outros jovens. A indústria química 
brasileira, especialmente algumas notáveis empresas nacionais, 
figura com destaque nas estatísticas globais.

Em aproximadamente quatro anos, o Brasil receberá o mais 
global de todos os eventos da Química em um cenário diferente 
do que era observado há cerca de 30 anos. O mundo reconhece, 
hoje, que as soluções dos grandes problemas globais passam 
pela Química e, mais do que então, esta ciência é valorizada por 
todos os que trabalham por vidas mais significativas, dignas e 
prazerosas para o maior número possível de pessoas em todas 
as regiões geográficas do planeta. Apesar de todas as incertezas, 
podemos esperar que a grande celebração da Química no país 
se dará em um momento positivo para essa área, no Brasil e no 
mundo. Cabe ainda destacar que em 2017 a SBQ completará 40 
anos de sua fundação e não faltarão motivos para celebrarmos com 
muita alegria esta ocasião tão especial. O congresso da IUPAC e 
a 40ª Reunião Anual da SBQ serão uma oportunidade única de 
congregar jovens estudantes de todos os continentes e dos mais 
diversos níveis, além de um número expressivo de profissionais 
da academia e da indústria, entre professores e pesquisadores 
seniores e juniores.

Em 2017, São Paulo será a capital mundial da Química. A 
partir de agora, os desafios serão ainda maiores, bem como as 
oportunidades para construirmos um lindo capítulo na história 
da Ciência brasileira. Não será uma tarefa simples, mas a SBQ 
está preparada e confiante na sua força e no poder de união de 
nossa comunidade para alcançar pleno êxito nesta empreitada 
grandiosa. É necessário explorar positivamente este panorama 
favorável para darmos um grande salto de qualidade científica, 
humana e tecnológica, compartilhando nosso entusiasmo pela 
Química e pelo futuro de nossa nação. Trabalharemos com pla-
nejamento, organização, dedicação e eficiência para realizar um 
evento à altura da confiança depositada em nós pela comunidade 
química mundial.

Agradecemos e esperamos continuar contando com o apoio 
e a colaboração de todos!

Adriano D. Andricopulo
Fernando Galembeck

Vitor F. Ferreira
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