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EDITORIAL

O presente número conclui o Volume 4 do Scientia Chromatographica (SC), consolidando 

um periódico científico – único na América Latina dedicado exclusivamente às Ciências 

Cromatográficas e Técnicas Relacionadas – que nasceu de sonhos de seus idealizadores. A 

idéia original do SC era servir de fórum para a apresentação e a discussão das novidades na 

área, a partir de um corpo de Editores experientes e altamente qualificados, os quais ficariam 

responsáveis por escrever os artigos e convidar autores para, juntamente com o editor-

chefe, construírem cada número do periódico. Assim tem sido feito desde o início, tendo 

o Scientia publicado, até o presente, 93 artigos envolvendo praticamente todas as técnicas 

cromatográficas e auxiliares. Tais artigos focalizam tanto aspectos de teoria, instrumentação, 

fundamentos, gestão da qualidade, validação e outros relacionados, até múltiplas aplicações 

de cada técnica. Assim, o objetivo principal que motivou a criação do Scientia tem sido 

cumprido: divulgar a técnica por meio de artigos de elevada qualidade científica, escritos em 

linguagem acessível também para os iniciantes.

Nos últimos cinco anos, ocorreu uma transformação lenta, porém gradual, na publicação 

de periódicos científicos, a partir das facilidades disponíveis pelos meios eletrônicos de 

divulgação. Desde a criação do Scientia, o mesmo caracterizou-se por ser um periódico 

gratuito para seus assinantes, tornando o acesso mais fácil para estudantes, técnicos 

e profissionais da área. A partir de 2013, o Scientia passa a ser disponibilizado também 

na forma eletrônica, oferecendo mais uma forma de acesso gratuito a nossos assinantes. 

Ao se eliminarem as despesas de envio do material impresso, o Scientia passará a ser 

disponibilizado gratuitamente para assinantes de todos os países da América Latina, além 

de Portugal, Espanha, alguns países da África e outras regiões geográficas não cobertas, 

no momento, pela versão impressa. Esperamos que, desta forma, os artigos tenham maior 

visibilidade internacional, bem como sirvam de divulgação da técnica e da excelente ciência 

feita em nosso país na área de cromatografia e técnicas relacionadas. Missão cumprida!

Fernando M. Lanças
Editor chefe
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