
Brasil é destaque na Olimpíada de Química na Tailândia
     
 No período de 6 a 16 de julho de 2017 realizou-se na Tailândia a 49th International Chemistry Olympiad na 
qual participaram estudantes do ensino médio de 76 nações. Cada país participante foi representado oficialmente 
por uma equipe composta de um máximo de quatro estudantes e dois mentores.

 O certame constituiu de dois exames, um teórico e um experimental, ambos com cinco horas de duração 
organizados pela Mahidol University, na cidade de Nakhon Pathom. Os anfitriões realizaram uma olimpíada aca-
dêmica de elevado padrão que teve como tema “ligando o Mundo com química”.
 
 O Brasil esteve representado pelos estudantes, sob a tutela dos mentores Dr. Fabiano Gomes (UFRN) e 
Dr. Arimateia Lopes (UFPI), chefe da delegação. A solenidade de premiação ocorreu no dia 15/07 ocasião em que 
todos os quatro estudantes brasileiros foram agraciados com medalhas. Lígia Melo, Ivna Gomes e João Victor Pi-
mentel premiados com medalhas de prata e Celso Renan Lima com medalha de bronze. Na soma de pontuação 
por equipe o Brasil posicionou-se em 18o. lugar geral dentre 76 países e o segundo colocado dentre os países das 
Américas participantes do certame.

                            Equipe brasileira na Tailândia, da esquerda para a direita: 
                         Prof. Fabiano, Celso, Ivna, João Victor, Lígia e Prof. Arimatéia. 
 
 Os estudantes foram selecionados após um longo processo seletivo de seis fases iniciado no primeiro 
semestre de 2016 e finalizado em maio/2017. Sendo as três últimas fases constituídas por avaliações de conheci-
mento de técnicas laboratoriais (Fase IV), Curso de Apro-
fundamento e Excelência em Química ministrado por 
docentes do Programa de Pós-graduação em Química da 
UFRN (Fase V) e o exame final para a escolha dos compo-
nentes da delegação brasileira nas olimpíadas internacio-
nais. (Fase VI).  Houve ainda, uma sétima etapa restrita aos 
cinco estudantes mais bem classificados na Olimpíada 
Brasileira de Química constituída de um curso de treina-
mento laboratorial sob a responsabilidade do Instituto de 
Química da UNICAMP. O Programa Nacional Olimpíadas 
de Química sente-se recompensado pelo esforço que re-
sultou em mais um significativo resultado de repercussão 
internacional.  
 O próximo desafio de nossos estudantes será na 
XXII Olimpíada Iberoamericana de Química que ocorrerá 
em Lima - Peru no período de  08 a 15/10/2017.
 A OBQ é realizada pela ABQ e tem apoio do CNPq, 
MEC, MCTI, DOW, Abiclor e Abiquim.

  
                          


