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Ecos de um CBQ Distante
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18o Congresso Brasileiro de Química

Entrada da sede do 18º CBQ, no Centro Politécnico da UFPR

De 1º a 7 de setembro de 1974, o CBQ marcou
presença pela terceira vez em terras paranaenses. Era a

nos CBQs anteriores no Paraná (1943 e 1960,
4º e 14º CBQs, respectivamente).

18ª edição do evento de química mais tradicional do país,

A Revista de Química Industrial, que chegara ao

que foi realizado no Centro Politécnico da Universidade

número 500 em dezembro de 1973, foi homenageada de

Federal do Paraná.

modo especial, com um stand contendo as coberturas

Apesar da divulgação reduzida (duas notas

jornalísticas dos CBQs de 1943 e 1960, feitas pelo

publicadas nos números 499 e 503 desta revista

fundador e editor da Revista, Jayme da Nóbrega Santa

(novembro de 1973 e março de 1974), o 18º CBQ reuniu

Rosa.

302 participantes, representando onze instituições de
ensino e pesquisa e doze indústrias.

O 18º CBQ marcou também a comemoração do
cinquentenário de criação da Escola de Química da UFPR

Os 41 trabalhos inscritos estavam divididos em

(antes, fora o Instituto de Química da Faculdade de

cinco sessões: ensino de química, química inorgânica

Engenharia da Universidade do Paraná, responsável pelo

e analítica, físico-química, química orgânica e química

curso de Química Industrial criado em 1924), motivo de

de alimentos. Oito conferências e quatro

um discurso emocionado do Presidente do 18º CBQ, Prof.

c u rs o s ( c o r ro s ã o, p o l u i ç ã o, c ro m a t o g ra f i a e

Nílton Emílio Bührer, da própria UFPR.

petroquímica) compuseram parte da programação,

Placas comemorativas alusivas aos três CBQs

a qual foi complementada por visitas técnicas e

realizado no Paraná até então foram decerradas na

recreativas guiadas, tal como ocorrera

sessão de abertura do evento.
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Abertura solene do 18º CBQ, na Reitoria da Universidade Federal do Paraná

Tal como nas duas edições anteriores, a Regional

encantaram os participantes dos CBQs do passado, são

Paraná da ABQ, fundada em 1941, organizou o 18 CBQ.

motivadores para fazer deste 60o CBQ um marco na

O renascer desta Regional no seio da ABQ

história da ABQ e de todos os que se fizerem presentes no

o

moderna é um convite aos seus membros e aos
o

evento.

organizadores do 60 CBQ, marcado para novembro deste

Referências

ano, desta vez em uma nova cidade (Foz do Iguaçu):

Revista de Química Industrial, ano 44, no 516, abril de

decorridos quase 50 anos do último congresso de química

1975, p. 14-17.

no Paraná, a rica memória dos congressos anteriores, as

Revista de Química Industrial, ano 43, no 503, março de

belezas naturais e a acolhida dos congressistas, que tanto

1974, p. 21.
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Congressistas participam da
abertura da exposição dos
50 anos da Escola de
Química da UFPR,
momento em que foram
decerradas as placas
comemorativas referentes
aos três CBQs até então
realizados no Paraná (1943,
1960 e 1974). O salão
continha ainda a exposição
das coberturas dos dois
primeiros CBQs, feitas pelo
editor da Revista de Química
Industrial, veículo
homenageado no evento
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