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37ª REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA

Com o tema central “O papel da Química no cenário 

econômico atual: competitividade com responsabilidade”, 

a 37ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química 

(RASBQ) foi realizada no período de 26 a 29 de maio de 

2014, no Centro de Convenções de Natal-RN. Na sua terceira 

incursão na região Nordeste, a SBQ reuniu 2297 participantes 

em quatro dias de atividades intensas, que se concentraram em 

7 workshops, 1 simpósio, 1 conferência de abertura, 21 sessões 

coordenadas, 4 sessões temáticas, 12 minicursos (atendendo 

a um total de 689 alunos), 18 conferências plenárias, 3 festas 

de confraternização, 1 sessão de homenagens, 1 sessão de 

lançamento de livros, a assembleia geral ordinária, e 3 sessões 

de painéis, onde foram apresentados 1767 trabalhos. Contou 

ainda com uma sessão especial com o laureado com o 

Prêmio Nobel de Química de 1996, Sir Harold Kroto, e com 

o lançamento do belíssimo documentário “SBQ: Uma Visão 

Histórica”. A programação diversificada se mimetizou com 

maestria à beleza natural da cidade-sede, num efeito sinérgico 

singular, tornando o evento particularmente inesquecível.

Os 2297 participantes inscritos na 37ª RASBQ corres-

pondem a um aumento de 21% em relação aos inscritos em 

2013. Distribuídos de forma praticamente uniforme entre 

pesquisadores (34,9%), estudantes de pós-graduação (32,7%) 

e estudantes de graduação (34,9%), representaram 24 estados 

da federação, sendo 51,2% da região sudeste, 26,0% da região 

nordeste, 12,2% da região sul, 6,7% da região centro-oeste e 

3,9% da região norte. Os números comparativos com a 36ª. 

RASBQ em 2013 atestam um crescimento de 116% de ins-

critos da região nordeste, e 59% de inscritos da região centro-

-oeste, demonstrando a importância da realização de eventos 

itinerantes pelas diferentes regiões do país.

Durante a 37ª RASBQ foram apresentados 1767 trabalhos, 

um crescimento de 30% em relação a 2013. Seguindo a receita 

de sucesso implementada na reunião passada, as seis divisões 

com maior número de trabalhos apresentados tiveram duas 

Sessões Coordenadas, garantindo um número maior de resumos 

submetidos que foram escolhidos para apresentações orais. Estas 

divisões foram, pela ordem, Química Analítica (com 10,4% do 

total de trabalhos), Química de Materiais e Química de Produtos 

Naturais (10,2% cada), Química Ambiental (9,7%), Química 

Orgânica (9,4%) e Educação em Química (9,1%). A 37ª RASBQ 

será lembrada ainda pelo início das atividades da Sessão de 

“Química Verde”, que recebeu a contribuição de 51 trabalhos. 

Somando todas as atividades, foram 268 apre-

sentações orais realizadas por 132 pesquisadores, 

105 estudantes de pós-graduação e 21 estudantes de 

iniciação científica. Foram concedidos 120 auxílios 

para alunos de IC, e premiados 32 trabalhos das 

sessões de painéis, democraticamente escolhidos 

por 365 pesquisadores que manifestaram interesse 

espontâneo durante a inscrição. 

A abertura oficial do evento se deu na noite do dia 26/05, 

com a apresentação do Prof. Oswaldo A. Serra, da USP-Ri-

beirão Preto, que nos brindou com uma excelente conferência 

de abertura, onde diferentes aspectos relacionados à história, 

ciência e contextualização político/econômico/social dos 

elementos terras raras foram criticamente abordados. Logo 

na manhã seguinte, o prêmio Nobel de Química, Prof. Ha-

rold Kroto, encantou a plateia que lotou o auditório principal 

do Pavilhão Morton Mariz, com uma das mais marcantes 

apresentações registradas na história das RASBQs. Durante 

pouco mais de duas horas, o Prof. Kroto mergulhou no tema 

“Criatividade sem Fronteiras”, onde as relações indissociáveis 

entre ciência e as diferentes formas de manifestações artísticas 

foram enaltecidas, entremeando lembranças pessoais com a 

formação diferenciada e criativa que o auxiliaram a encontrar 

os caminhos da descoberta de um novo alótropo do elemento 

químico carbono. 

O tema central da RASBQ foi discutido em um simpósio 

especial coordenado pelo Presidente da SBQ, Prof. Vitor F. 

Ferreira, e com a participação de Dieter Miers (DECHEMA), 

Fernando Figueiredo (Presidente da ABIQUIM) e Martim 

Francisco de Olivera e Silva (BNDES). Dentro de suas espe-

cialidades e atuações particulares, cada participante abordou o 

tema com um enfoque diferenciado e bastante complementar, 

possibilitando um debate enriquecedor com a plateia.

As dezoito conferências plenárias (onze delas ministradas 

por conferencistas do exterior) e as quatro sessões temáticas 

interdivisionais abordaram temas diversificados, e na fronteira 

do conhecimento. A sessão de painéis, considerada a joia da 

coroa das Reuniões Anuais, contou com uma participação 

maciça de pesquisadores e estudantes, e certamente ficará 

marcada como uma das mais vibrantes e agradáveis já regis-

tradas nas RASBQs. A sessão de homenagens foi ampliada, e 

contou também com uma sessão comemorativa de lançamento 

do documentário “SBQ: Uma Visão Histórica”, onde a história 
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da SBQ foi contada desde os seus primórdios, por alguns de 

seus atores principais, os ex-presidentes da SBQ. A sessão de 

lançamento do documentário reuniu 13 ex-presidentes da SBQ. 

A 37ª RASBQ também será lembrada pela introdução 

de algumas facilidades e novidades aos participantes: pela 

primeira vez a programação completa foi disponibilizada em 

aplicativos para dispositivos móveis; a votação para melhores 

painéis foi realizada através de urna eletrônica; o controle das 

apresentações de painéis foi feito eletronicamente; toda a si-

nalização da programação, em cada uma das salas e na sessão 

de painéis, foi feita em formato digital.

Finalmente, Natal presenciou também a despedida de uma 

gestão e a posse de uma nova Diretoria e Conselho (D&C), que 

será responsável pela condução da SBQ no biênio 2014-2016. 

Tomaram posse, como membros da diretoria, o Presidente 

Adriano D. Andricopulo, o Presidente Sucessor Aldo José G. 

Zarbin, o vice-presidente Luiz Henrique Catalani, o secretário 

geral Luiz Fernando da Silva Jr., o secretário adjunto Silvio 

do Desterro Cunha, a tesoureira Rossimiriam P. de Freitas, e o 

tesoureiro adjunto José Daniel Figueroa Villar. Faço aqui um 

agradecimento especial a todos os membros da D&C da gestão 

2012-2014, particularmente ao ex-presidente Vitor F. Ferreira, 

pela sapiência e serenidade com que liderou a equipe neste 

biênio, e pelo apoio incondicional nestes dois anos de trabalho 

árduo, mas extremamente gratificante; e saúdo a nova D&C, 

na pessoa do presidente Adriano D. Andricopulo, desejando 

sucesso e compartilhando a certeza de que nossa sociedade 

está muito bem representada e preparada para enfrentar os 

novos desafios que se apresentam.

A 37ª edição do evento mais importante da Química 

brasileira foi fruto do trabalho árduo de várias pessoas, às 

quais transmito meus mais sinceros agradecimentos: a todos 

os membros da comissão organizadora e comissão científica, 

à comissão organizadora local, aos meus colegas de Diretoria 

e Conselho da SBQ, à Diretora Executiva da SBQ, Sra. Dirce 

Campos, e a todos os funcionários da secretaria da SBQ em 

São Paulo. Agradeço também ao CNPq, CAPES, FAPESP 

e UFRN pelo auxílio financeiro. E finalmente, agradeço de 

forma muito especial a todos que participaram desta grande 

confraternização, e contribuíram significativamente para 

seu sucesso.

Aldo J. G. Zarbin

Secretário Geral da SBQ, 2012-2014


