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apreciável do salto desse indicativo de
qualidade de vida se deve aos avanços
da química na área de saneamento
ambiental e processos de desinfecção
de água, ao aumento e diversificação
da produtividade agrícola à custa de
insumos químicos, bem como da bioquímica, que serve como base da medicina preventiva, desenvolvendo vacinas e novas drogas que aumentam a
nossa longevidade. Ou seja, em uma
análise centrada em risco/benefício,
nós químicos podemos nos sentir muito à vontade para afirmar que nossa
contribuição tem sido crucial para a
melhoria da qualidade de vida no planeta.
Certamente, dentro de um assunto
tão complexo, inúmeras perguntas

ainda estão sem resposta. Por exemplo, ainda não conhecemos com
exatidão a magnitude do efeito estufa
e, por conseguinte, todas as suas
conseqüências. Também não podemos prever em detalhes a toxicidade
ou o poder mutagênico de todas as
novas moléculas que são produzidas,
o que não deixa de ser extremamente
frustrante para um cientista. No entanto, é importante que se tenha sempre
em mente que, em qualquer que seja
a situação, devemos sempre agir baseados em fatos e evidências científicas. É importante que, como químicos, saibamos diferenciar percepção
de risco ambiental da avaliação de
risco ambiental, uma vez que o primeiro conceito pode ser muito subje-

tivo (e portanto falho), enquanto a avaliação é centrada em informações
científicas. E é galgado nesse paradigma que estamos produzindo este volume dedicado à química do meio
ambiente, procurando descrever as
bases químicas dos processos ambientais, sejam eles impactantes ou não,
permitindo assim a todos os leitores o
acesso ao conhecimento.
Wilson F. Jardim, professor titular do Departamento
de Química Analítica do IQ-UNICAMP, responsável pelo
Laboratório de Química Ambiental (LQA - lqa.
iqm.unicamp.br), já orientou 16 mestres e 12 doutores.
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