Artigo de Opinião

Publicações Históricas da Química Brasileira
Desde 2010 vem sendo

Associação Brasileira de Química (1951-

empreendido um trabalho de digitalização

2003) estão no portal http://

e divulgação no portal da ABQ de

www.abq.org.br/publicacoes-historicas-

periódicos antigos e outros documentos

anais-abq.html. Continuação natural do

que retratam o passado da química

periódico Anais da Associação Química do

brasileira nos seus aspectos científico e

Brasil (1942-1950, disponível na íntegra

industrial. Esse trabalho começou pela

em http://www.abq.org.br/publicacoes-

Revista de Química Industrial, com os

historicas-anais-aqb.html) ele

números editados a partir de 1960. Agora,

disponibiliza mais de 1,3 mil artigos, mais

ao acessar o portal da revista,

uma vez com contribuições de grandes

http://www.abq.org.br/rqi/, você tem a

vultos da química nacional. Seus índices de

oportunidade de acessar todos os

palavras-chave e de autores estão

números editados a partir de 1949 da RQI.

atualizados somente até 1972, mas até

Esse recuo de 11 anos coloca ao alcance de

julho do corrente o período até 2003

todos grandes eventos que marcaram a

estará incluído.

trajetória da química em nosso país, como

Esse projeto tem a preciosa

a criação da Petrobrás, da CAPES, do CNPq

colaboração dos alunos do projeto de

e do Instituto de Engenharia Nuclear; a

Extensão do Instituto de Química da UFRJ

instalação de fábricas em Cubatão e outras

“Museu da Química Professor Athos da

cidades; implementação do sistema

Silveira Ramos”, bem como de alunos do

CFQ /CRQ; a expansão do ensino de

curso de Bacharelado em Química do

engenharia química e o fortalecimento do

mesmo Instituto, através das duas

Congresso Brasileiro de Química (CBQ)

disciplinas de extensão constantes de sua

como fator de união dos químicos

grade curricular.

brasileiros, e cujo prestígio levou à vinda

Por fim, a ABQ lembra a todos que

dos primeiros laureados com Nobel de

o acesso a essas e demais publicações

Química ao Brasil na década de 1950.

disponibilizadas é livre e gratuito. Porém,

O menu à esquerda divide as

vale ressaltar que todo esse material é

edições por década, e os índices de

detentor de direito autoral, patrimonial e

palavras-chave e de autores estão

moral, com base nos incisos do art. 7º da

devidamente atualizados. São mais de 2,5

Lei n. 9.279/1996 (Lei da Propriedade

mil artigos e 30 mil peças de propaganda.

Industrial), no art. 7º da Lei 9.610/1998

Nomes ilustres da química nacional estão

(Lei de Direito Autoral), e artigo 5°, inciso

presentes na forma de autores de artigos

XXIX, da Constituição de 1988. As citações

e/ou de entrevistas concedidas à revista.

são livres mas, para reproduções do

Outro importante capítulo da

original, o interessado deve entrar em

memória química nacional acaba de ser

c o n t a t o

completado. Todas as edições dos Anais da

(secretaria@abq.org.br).
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