
Prezado colega, 

Na iminência de completar seu 40º aniversário, a Sociedade Brasileira de Química 

(SBQ) é considerada a grande sociedade dos químicos brasileiros. A SBQ tem como 

finalidade congregar químicos de todo o país em prol de um objetivo comum, que é o 

fortalecimento da ciência e da educação química. A convivência em sintonia entre 

profissionais de diferentes gerações, juntamente com a postura de sempre adotar 

posições firmes, críticas, propositivas e independentes, são algumas das características 

responsáveis pelo diferencial, pela maturidade e pelo respeito que a SBQ adquiriu junto 

à sociedade civil; junto às outras sociedades científicas, incluindo as co-irmãs do 

exterior; junto aos órgãos de fomento de C&T no Brasil; junto ao setor industrial; junto 

às Universidades, Institutos de pesquisa e colégios. Nestes 40 anos, uma palavra pode 

definir a relação da SBQ com a química: comprometimento! 

Junte-se a nós, e faça parte desta grande celebração! Ao associar-se à SBQ, você estará 

contribuindo para a manutenção e ampliação das várias atividades da Sociedade, que 

mesmo sem ser sócio, você já está usufruindo. Veja algumas ações, e vantagens que a 

SBQ oferece aos seus sócios:  

 - A SBQ edita dois dos mais conceituados periódicos científicos da América 

Latina, o Journal of the Brazilian Chemical Society (JBCS – QUALIS A2 CAPES) e a 

Química Nova (QN), esta última considerada um dos periódicos de maior índice de 

impacto em língua não-inglesa. Como se não bastasse, a SBQ ainda edita a Revista 

Virtual de Química (RVQ) e a Química Nova na Escola (QNEsc), voltada para alunos e 

professores do ensino médio; os portais interativos QNInt e Quid+; o Boletim 

Eletrônico da SBQ; e recentemente reativou a EditSBQ, que será responsável pela 

edição de livros e e-books. Os custos destas publicações, a partir de 2016, são divididos 

entre a SBQ e os autores, que passam a pagar por artigos publicados nas revistas. Sócios 

da SBQ têm descontos substancias para publicação nas nossas revistas, que pode 

chegar a até 80% para sócios fiéis (que são sócios há 5 anos ou mais). A diferença entre 

os valores cobrados aos sócios e não-sócios é muito maior que o  valor da anuidade 

cobrada aos sócios; 

- A Reunião Anual da SBQ (RASBQ) é um dos mais pujantes eventos 

científicos do país; sócios têm custos de inscrição diferenciados, assim como tem em 

todos os eventos chancelados pela SBQ (BMIC, BMOS, ENQA, BrazMedChem, 

Encontros Regionais, etc.).  A diferença entre os valores cobrados aos sócios e não-

sócios destes eventos costuma superar o valor da anuidade cobrada aos sócios; 

- A SBQ possui diversos acordos de colaboração com a ACS, RSC e SPQ. Por 

exemplo, em congressos e eventos destas sociedades, os sócios da SBQ pagam os 

mesmos valores reduzidos (e têm as mesmas vantagens) oferecidos aos sócios da ACS, 

RSC e SPQ. Há vantagens e descontos também para aquisição de material bibliográfico;  

- A SBQ é a única representante oficial da IUPAC no Brasil e, portanto, tem voz 

e voto nas importantes decisões sobre os rumos da química no planeta. O 



reconhecimento a esta atuação veio na honraria oferecida à SBQ como responsável para 

organizar o Congresso Mundial de Química, da IUPAC, no Brasil, em 2017; 

- a SBQ realiza sistematicamente ações de aproximação da sociedade com a 

Química. Dentre vários exemplos, pode-se citar a grande mobilização nacional em 

2011, Ano Internacional da Química, e a atividade “pH do planeta”, onde o Brasil ficou 

em primeiro lugar mundial em números de atividades realizadas, graças às ações 

capitaneadas pela SBQ. Nos últimos anos, grandes atividades de divulgação da química 

para milhares de alunos de ensino médio e fundamental também vêm sendo realizadas; 

- a SBQ propôs e organiza anualmente o Encontro Nacional de Coordenadores 

de Pós-Graduação e de Graduação em Química, possibilitando um fórum importante e 

de total liberdade para se discutir e propor ações na formação dos novos profissionais, 

em ambos os níveis; 

- a SBQ é a representante da química na SBPC e realiza a correção dos resumos 

submetidos a sua RA, e é a interlocutora no que se refere à química nos diferentes 

órgãos de fomento, ministérios, congresso nacional, ONGs, etc. E tem se destacado 

pelas posições claras e pela ação pró-ativa na luta pelos direitos adquiridos, e pela 

melhoria da qualidade, da gestão e da quantidade de recursos do sistema de ciência e 

tecnologia do país; 

- a SBQ indica membros para os principais comitês assessores das agências de 

fomento; 

- e muito mais... 

A força da nossa sociedade é tão somente um reflexo da força dos seus 

membros. Contribua para fortalecer ainda mais esta comunidade. Faça parte, você 

também, da SBQ: a Sociedade dos Químicos brasileiros! 

Com um forte abraço, 

 

Aldo José Gorgatti Zarbin 

Presidente da SBQ 

 


