Editorial

E Agora, o Kenaf
O 5° Congresso de Química da América do Norte
foi realizado em Cancún, em novembro passado. Organizado pelas sociedades de química do Canadá, EUA e
México, reuniu vários simpósios, um dos quais sobre o
“kenaf”.
Esta é uma planta anual, semelhante à juta. Os países desenvolvidos de clima temperado dispõem de poucas fontes naturais de fibras, daí o seu interesse nesta
planta. O simpósio mostrou um grande esforço de pesquisa, tratando do cultivo, da produção e do aproveitamen to das fi bras do ke naf. Um re sul ta do
impressionante é a fabricação de compósitos poliméricos leves para construção mecânica e civil.
Por que uma planta não-medicinal recebe tanta
atenção em um grande congresso químico? Talvez porque sendo a Química uma ciência central ela deva
atenção a tudo que é material, novo e que possa ter um
grande impacto sobre a vida de muitos seres humanos.
O kenaf poderá vir a ser um problema para os muitos brasileiros que vivem da produção de fibras naturais, fre qüen te men te sob um pa drão tec no ló gi co
primitivo. Além disso, temos os casos de plantas produtoras de fibras de propriedades intrigantes mas pouco
usadas, como a bananeira e o tuncum, este usado por
populações pré-colombianas e seus descendentes, mas
desconhecido da nossa ciência.
Fibras são hoje necessárias para vestir mais e mais
pessoas e para substituir materiais que em um passado
recente foram populares, como o amianto. As indústrias de meios de transporte e de móveis demandam mais e
mais fibras biodegradáveis.
Talvez o kenaf não tenha muito futuro, no Brasil.
Entretanto, sempre podemos aprender, com esse caso e
com nossos colegas do Primeiro Mundo, a fazer ciência
de alta qualidade, interdisciplinar e que responda a necessidades sociais e econômicas.
Fernando Galembeck

And Now, Kenaf
The 5th North American Chemical Congress was
held in Cancun, past November, sponsored by the American, Canadian and Mexican Chemical Societies.
Among its symposia, one was devoted to kenaf, the
“bastard jute”.
Developed countries in temperate climates have
few natural sources of fibers, which gives an special interest to this plant. The symposium was an exhibit of
the great research effort devoted to the cultivation, production and use of kenaf fibers. Among other impressive results, light structural composites were displayed.
Why should a (non-medicinal) plant deserve so
much attention in a chemical congress? Perhaps, because the central science should pay attention to anything material and new, which can affect the lives of
many human beings.
Kenaf may well become a problem for the many
Brazilians whose earnings come from natural fiber production, often under primitive technological standards.
Beyond that, we have many cases of fiber-producing
plants which never received attention as such, as for
instance the banana trees and the tuncum. The later was
used by pre-columbian populations and descendants, it
has intriguing mechanical properties but is unknown to
our science.
Fibers are currently required to dress more and
more persons and to replace materials popular in recent
times, such as asbestos. Car and furniture industries require more and more biodegradable fibers throughout
the world, and this trend should continue.
It is not likely that kenaf research will be highly important to fiber production in Brasil. However, we can
always learn, from this case and from our first world
colleagues, that it is possible to make good science, following an interdisciplinary pattern and answering to
social and economic needs.
Fernando Galembeck

