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Há 75 anos atrás (Ano 12, número 137, setembro de 1943)
DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA PAPELEIRA
(por Jayme da Nóbrega Santa Rosa, Editor)
É notório o progresso, nestes últimos anos,
da indústria de papel no Brasil. Certamente, se não
fosse o estado de adiantamento em que ela se
encontrava quando rebentou esta guerra, grandes
e deploráveis teriam sido os prejuízos nas
atividades dependentes de papel, entre as quais
sobreleva a da imprensa. Em 1939 existiam no país
29 fábricas de papel. (...) No ano passado [1942]
operavam ativamente 38 estabelecimentos.
Estima-se em 20%, aproximadamente, apesar de
todas as dificuldades que tiveram de ser vencidas,
o aumento da produção geral, verificado o ano
passado em relação a 1939. (...) A grande produção
de cartões e cartolinas em 1942, de mais de 12
milhões de quilos, deve correr por conta, sem
dúvida, do incremento observado no serviço de
fichários em escritórios. (...)

A GLICERINA SINTÉTICA
A glicerina, há muito, é usada em quantidades cada vez maiores na indústria, de conformidade com as
disponibilidades deste produto (Chem Ztg., 11 de junho de 1941, segundo Ion, janeiro de 1942). Isto levou a
intensificar a investigação sôbre sua produção sintética em escala industrial. Relativamente à extração ou
preparação dos produtos do metabolismo animal ou vegetal, têm especial interesse aqueles processos que,
partindo de hidrocarbonetos facilmente acessíveis (propano e propileno), fornecem glicerina, passando
através de derivados clorados. (...) A síntese total da glicerina foi realizada em 1872 por Friedel y Silva partindo
do propileno (obtido do acetato de cálcio, passando pela acetona e álcool propílico) transformando-o em
1,2,3-tricloridrina e depois em glicerina. A. Pictet obteve diretamente a glicerina condensando o aldeído
glicólico com nitrometano, reduzindo o grupo nitro e transformando com ácido nitroso a amina formada em
glicerina. Pode-se separar, por último, com prévia eliminação do álcool, mediante ácido clorídrico
concentrado, partindo da dietilina obtida por hidrogenação com Ni-Raney em solução alcoólica de
dietoxiacetona. A preparação industrial da glicerina partindo do propileno e passando pelo tricloropropano
foi proposta por Heinemann. Segundo o processo dêste autor, com propileno e cloro chega-se ao
dicloropropano, que por eliminação de ácido clorídrico dá o cloreto de alila, o qual se transforma em
tricloropropano por adição de cloro. Este, por aquecimento com água e álcali, dá glicerina. (...)
Graciela Arbilla e Cleyton Martins
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Há 50 anos atrás (Ano 37, número 437, setembro de 1968)
AGRICULTURA PRÓSPERA, NAÇÃO RICA
(por Jayme da Nóbrega Santa Rosa, Editor)
A agricultura bem cuidada e produtiva é necessária para assegurar o
desenvolvimento industrial. (...) Deve-se dispensar à agricultura a mesma
atenção concedida à indústria. (...) A produção de alimentos para essa imensa
multidão de empregados e seus familiares é uma necessidade, uma imposição
do atual sistema de vida. Os alimentos vegetais procedem diretamente da terra
pelo cultivo; os alimentos animais derivam também da terra, mas de modo
indireto. Só pequeníssima parte das substâncias alimentares pode hoje ser
obtida por meios puramente industriais. Então, torna-se evidente a importância
da agricultura moderna, que em síntese é um processo nas qual poucas pessoas
têm de trabalhar para muitas, que se encontram em outros ofícios ou misteres.
E a terra - como a água, como o ar - é o instrumento efetivo com que se realiza o
bem comum. (...) A terra, que seja dotada de condições agrícolas, pode-se
considerar como imensurável instalação fabril para a produção de alimentos e
matérias-primas. Deve ser trabalhada em benefício da coletividade, e seu uso
condicionado a quem dela retire, com a aplicação de técnicas aprimoradas, os
bens necessários a todos.
PLATAFORMA NO MAR COM SONDA PARA PETRÓLEO
(A primeira ilha artificial nas costas do Brasil)
Construída nos estaleiros Mauá da
Cia. Comércio e Navegação, vai operar nos
mares da costa do Brasil até a
p ro f u n d i d a d e d e 3 0 m et ro s , u m a
plataforma de natureza móvel, equipada
com uma sonda capaz de perfurar poços
de até 4.000 metros de profundidade. Esta
plataforma destina-se a realizar pesquisas
de petróleo sob o mar no programa de
trabalho da Petróleo Brasileiro S.A.,
Petrobrás. É a primeira plataforma a ser
empregada em nosso país, tendo sido
denominada Petrobrás 1. Possui
instalações para nela se acomodarem e
trabalharem cerca de 40 homens,
integrantes de duas equipes de sonda e
turmas de apoio. (...) Ela deixou a Baía de
Guanabara no dia 7 de agôsto último, com
rumo norte.
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QUINTO SEMINÁRIO DO IBP:
TEMA CORROSÃO
Promovido pelo Instituto
Brasileiro de Petróleo, realizar-se-á
na cidade do Rio de Janeiro na
semana de 14 a 18 de outubro
próximo o seu quinto seminário.
Desta vez, o tema é corrosão. O
assunto reveste-se de grande
i m p o r tâ n c i a p a ra a i n d ú st r i a
brasileira em geral e particularmente
para as indústrias petrolífera,
química e petroquímica. (...) O IBP
visa estabelecer intercâmbio de
idéias e informações a propósito de
corrosão, com discussão dos meios
técnicos de combatê-la. O seminário
será efetuado no Hotel Glória. Cerca
de 20 trabalhos serão apresentados e
discutidos. (...) Também se realizará
ao mesmo tempo uma exposição
industrial. (...)
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Há 25 anos atrás (Ano 61, número 693, julho a setembro de 1993)

QUÍMICA DA AMAZÔNIA: ÚLTIMOS PREPARATIVOS
A ABQ está ultimando providências para o 1º Simpósio
Internacional Sobre Química na Amazônia, que terá lugar em Manaus
de 21 a 25 de novembro. O evento é uma promoção conjunta da
American Chemical Society, Centro de Tecnologia Mineral e Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia, além da ABQ. (...) O evento tem
por objetivo reunir e comparar toda a informação possível sobre a
química da Amazônia e examinar alternativas para o desenvolvimento
da região com a menor interferência possível nos processos naturais
que ocorrem no ecossistema. (...) Serão apresentados ~50 trabalhos,
abordando tópicos como efluentes industriais, atividades extrativas,
rios grandes e pequenos, lagoas naturais e artificiais, água da chuva,
ciclos biológicos, novos produtos naturais, química e preservação,
ecologia química, investigação de produtos bioativos e proteínas de
plantas, elaborados a convite por pesquisadores da Alemanha,
Colômbia, EUA, França, Itália, Peru, Reino Unido e grande número de
estados brasileiros. (...)
ADITIVOS PARA ALIMENTOS
(por Thais Cavalcante)

EXERCÍCIO DE CIDADANIA

A maturidade de alguns
segmentos e o dinamismo de
outros fazem da produção de
aditivos para alimentos um
negócio muito atraente; tanto
mais atraente quanto mais alta for
a renda per capita dos
consumidores dos bens finais.
Aditivos alimentícios são
s u bstâ n c i a s o u m i st u ra s d e
substâncias, inócuas ao homem,
adicionadas aos alimentos com a
finalidade de reconstituir, na sua
totalidade, as características
apresentadas pelos mesmos antes
de sofrerem processamento. Estão
presentes no alimento em
decorrência do processo de
produção, estocagem ou
empacotamento. (...)

(...) Impossível
viver sem a química.
Necessário conviver com
os problemas resultantes
de suas aplicações em
expansão (e buscar
superá-los): poluição,
degradação ambiental e
devastação de
ecossistemas. Química e
Cidadania, tema central
do XXXIII Congresso
Brasileiro de Química,
abordará o papel do
profissional químico frente a esse quadro, a imagem que o cidadão
comum faz da química, e as formas de ambos trabalharem juntos para
superar problemas e ampliar benefícios. A ABQ e a RQI saúdam os
congressistas e agradecem o apoio de pessoas, instituições e entidades em particular ao Governador do Estado do Ceará, Ciro Ferreira Gomes, e
ao Presidente da Federação das Indústrias do estado, Fernando Cirino
Gurgel, anfitriões que vêm dando todo o apoio ao evento.

Paulo Sergio Pereira (esq.) e Estevão Freire
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Há 1 ano atrás (Ano 85, número 756, 3º trimestre de 2017)
MEGATENDÊNCIAS: DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O FUTURO DA QUÍMICA
(por Elsa Lesaria Nhuch e Marcus Vinícius de Araújo Fonseca)
A respeito dos maiores desafios para se alcançar a chamada sustentabilidade ambiental, Marcus
Vinícius acredita que "As oportunidades nesse âmbito são várias e, a maioria delas, centradas na correção
dos danos causados pelo desenvolvimento industrial que por décadas descartou tudo no meio ambiente.
Optamos por estabilizar e descartar ao invés de imobilizar e aproveitar – um equívoco que nos custará caro!
Esse é o maior desafio... Limpar o planeta!" Elsa prosseguiu: "Em primeiro lugar focar na educação
ambiental, no resgate de valores éticos, morais e culturais, pois sustentabilidade é um conceito que está
relacionado com a forma de intervenção do homem com o meio ambiente. Incentivar a produção
respeitando os princípios ambientais, minimizando os danos ao meio ambiente, utilizando tecnologias e
materiais ecologicamente corretos. Muitas ações vêm sendo tomadas como por exemplo, o aumento do
uso da energia solar em detrimento da energia fóssil. O uso dos carros elétricos irá aumentar
gradativamente, e haverá uma redução dos carros movidos a gasolina, são algumas ações em favor da
sustentabilidade ambiental." De acordo com Elsa, "A tecnologia mudou a vida das pessoas, como o
desenvolvimento de máquinas que ajudaram nas tarefas domésticas, na agricultura e na indústria. As
inovações têm causado muitas mudanças na vida dos seres humanos, inclusive no comportamento.
Antigamente as pessoas se comunicavam através de cartas, hoje em dia com a Internet, se comunicam
instantaneamente através de vários aplicativos, no computador, tablets ou telefones celulares. A
tecnologia da informação desenvolveu vários programas amplamente utilizados pela humanidade. Até
2020 surgirão apps que poderão analisar a expressão facial de uma pessoa e dizer se ela está mentindo, e
será muito útil para a polícia. As inovações mudam o modo como as pessoas vivem e enxergam o mundo."
Marcus Vinícius ponderou que "Esse cotidiano, frente ao conceito de Ambiente 21, não deixará de ser
alterado de forma acelerada. A diferença entre como nossos avós enfrentaram as inovações e como nós as
enxergamos não está nas inovações em si, mas na velocidade como elas estão surgindo. Essa velocidade –
nova fronteira organizacional – nasceu da colaboração em rede em nível global. Estamos iniciando o
aprendizado de que é possível unir destino e desejo". (...)
ACONTECEU NO AMAPÁ
(por Cleydson Breno Rodrigues dos Santos, Presidente da ABQ-AP)
A 2ª edição da Semana do Químico, organizada e promovida pela Associação
Brasileira de Química Regional Amapá, foi realizada na Universidade do Estado do Amapá
de 22 a 24 de junho de 2017. A organização da semana contou com a participação da
UNIFAP (Universidade Federal do Amapá), UEAP (Universidade do Estado do Amapá), IFAP
(Instituto Federal do Amapá) e o apoio do Programa de pós-graduação em Química
Medicinal e Modelagem Molecular (PPGQM3) da Universidade Federal do Pará e Conselho
Regional de Química VI Região (PA/AP). (...) A Semana do Químico mostrou mais uma vez
que se consegue realizar um evento de porte regional apesar das dificuldades de aporte de
recursos financeiros. A Semana do Químico é um importante elo de integração entre
participantes do estado do Amapá. Destacamos que a segunda edição da Semana do
Químico apresentou uma logística mais bem estruturada em relação à primeira, devido ao
arranjo e qualidade dos minicursos, palestras, mesas redondas e oficinas, bem como às
instalações da UEAP, sendo um importante estímulo para enfrentar as dificuldades e trocas
de conhecimentos que se avistam no horizonte para os anos vindouros. (...)
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