Editorial
TÍTULO: RVq: Dois anos de existência é muito pouco,
mas dois anos de sucesso é muito

A Revista Virtual de Química (RVq) completa dois
anos com um saldo muito favorável. Depois de alguns
percalços, completamente superados, comuns a
maior parte dos periódicos científicos recém-criados,
a revista retomou sua periodicidade graças ao
número expressivo de submissões e, principalmente,
ao trabalho voluntário e anônimo de seus assessores.
A grande aceitação da RVq por parte da
comunidade química brasileira, principalmente pelos
pesquisadores jovens e pós-graduandos, se deve aos
seus textos leves e à forma harmônica como estes
vêm sendo apresentados. Outro aspecto importante é
a liberdade dada aos autores de não se preocuparem
o
te plates , ú ero de ilustrações e economia
de caracteres tão comuns, hoje em dia, nos grandes
periódicos, devido aos custos de impressão. A RVq foi
criada para fugir deste padrão, que vem tornando
enfadonho e desprovido de beleza a leitura de artigos
científicos, onde o que interessa é simplesmente a
descrição dos Materiais, Métodos e Resultados.

Uma outra seção que também estreia em 2011 é a
Notí ias e De ates . Esta é
ais a ra ge te,
publicará desde notícias recentes da área de Química
e Engenharia Química, a comentários sobre o trabalho
de químicos ilustres de interesse geral.
A partir deste número começaremos a aceitar
artigos inéditos, cuja submissão seja justificada pelos
autores.
Para que estas inovações tenham sucesso é
importante que os orientadores estimulem seus
estudantes a contribuir para estas seções.
Os editores agradecem à Diretoria da Secretaria
Regional da Sociedade Brasileira de Química a
liberdade concedida, e aos autores e assessores por
prestigiarem com seu trabalho a Revista Virtual de
Química, sem os quais nada do que já foi feito seria
possível.
Angelo C. Pinto*1

A filosofia dos atuais editores da RVq é resgatar a
beleza da ciência química oferecendo aos autores a
oportunidade de explicar a seus leitores a gênese do
trabalho, sem as amarras da limitação de figuras e
imagens, e por isso é eletrônica.
Não se deixar cristalizar é outra das filosofias dos
editores, logo reinventar-se a cada ano será mais uma
das características da RVq. Neste primeiro número de
2011, criou-se a seção de No e latura Quí i a
que estará sob a responsabilidade dos professores
Ricardo Bicca de Alencastro e Roberto de Barros Faria,
ambos do Instituto de Química da UFRJ, e a seção
Métodos de Preparação I dustrial de “olve tes e
Reage tes Quí i os , o de serão aprese tados, por
estudantes de graduação e de pós-graduação, os
métodos industriais de preparação de solventes e a
síntese de reagentes químicos, usados no dia a dia do
laboratório, O editor desta seção é o professor Vitor
F. Ferreira do Instituto de Química da UFF.
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Capa: A capa deste número da RVq é a foto de um quadro a
óleo de autoria do artista niteroiense Nilo Damasio, 86 X 98
cm, inspirado numa fotografia de João Castrioto do bar dos
gêmeos, situado à Rua Nilo Peçanha, no bairro do Ingá, em
Niterói.
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