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“Polímeros: Ciência e Tecnologia”
- 10 Anos de Publicação

A primeira edição da Revista foi publicada no trimestre out/dez de 1991, dentro de um dos objetivos
traçados pela ABPol que seria a edição de uma revista técnica. A idéia veio adquirindo corpo desde a
publicação dos Boletins por esta Associação que buscava atingir os anseios da comunidade de congregar
empresas, universidades, centros de pesquisa, ou seja, todos os profissionais envolvidos com polímeros no
Brasil, num veículo principal de publicação nacional dirigida especificamente à área. Esta matéria apre-
senta aos leitores dados informativos do desenrolar da história da edição da Revista e aproveita o ensejo
para agradecer aos inúmeros pesquisadores que tornaram possível, através de colaboração desprendida,
sua publicação ininterrupta destes 10 anos.

A fundação da ABPol ocorreu
durante o seu I Encontro Nacional,
em 23 de setembro de 1988, quan-
do foram definidos seus principais
objetivos e dentro dos quais seria
a manutenção de uma publicação
para a divulgação de trabalhos de
interesse do setor e das atividades
da Associação.

Autores brasileiros sempre
clamaram por um periódico volta-
do especificamente para polímeros
tendo sido constantes as sugestões
tanto de sócios da ABPol como de
outros profissionais da área. Para
tanto a Diretoria, conhecedora des-
ta indiscutível necessidade, estru-
turou-se desde o início de sua
gestão criando um departamento
específico que cuidasse de publi-
cações. Assim os primeiros passos
foram dados através da publicação
de seis Boletins Informativos du-
rante o período de dois anos, ten-
do sempre como objetivo maior sua
transformação em uma revista
estruturada na publicação em sin-
tonia com as necessidades da comu-
nidade de polímeros no Brasil.

A revista “Polímeros: Ciência
e Tecnologia” foi criada para pu-

blicar artigos técnicos e científicos,
matérias e entrevistas, assim como
notícias da ABPol e da comunida-

de. Essa flexibilidade, fundamen-
tal para aumentar o interesse pela
leitura técnica entre os profissio-

“Esta revista completa o seu décimo ano. Em 1991, munidos de entusiasmo e
apoio da maioria de nossos sócios e após o ensaio de seis boletins informati-
vos publicados desde a fundação da ABPol - sendo o boletim nº 1 escrito por
Sati e Silvio Manrich - surge a revista “Polímeros: Ciência e Tecnologia”.
Está em nossas lembranças, ainda, os incessantes aconselhamentos carinho-
samente emitidos por alguns, para que não corrêssemos os riscos de enfren-
tar tão árdua tarefa. Ainda soa em nossos ouvidos aquelas frases de alguns
editores experientes e de renome da época, mostrando as imensas dificulda-
des em se conseguir artigos com regularidade para preencher as 40 páginas
inicialmente projetadas para a revista.Apesar disto ser verdade, nunca es-
quecemos um dos principais objetivos desta entidade: “criar um veículo de
comunicação para beneficiar centenas de profissionais da área que estavam
ou desprovidos de informações tecnico-científicas ou de um espaço para pu-
blicar, no Brasil, os avanços da área de polímeros”.
Vencemos muitos dos desafios, que ainda não terminaram, graças ao empe-
nho de pessoas que trabalharam nas comissões editoriais: Abigail L. Simal,
Antonio Aprigio S. Curvelo, Carlos Alberto Correa, Elias Hage Jr., Fran-
cisco J. X. de Carvalho, José Alexandrino de Sousa, Julio Harada, Luiz
Antonio Pessan, Luiz Henrique C. Mattoso, Marco-Aurélio De Paoli, Os-
valdo N. Oliveira Jr., Renato Ciminelli, Rosario E. S. Bretas, Sebastião V.
Canevarolo e Suzana P. Nunes, além de todos aqueles que contribuíram
submetendo artigos, todos os que contribuíram como avaliadores dos arti-
gos, todos os que contribuíram para a editoração, ilustração e impressão,
não se podendo, portanto, deixar de mencionar a constante presença da
Fátima S. Cordebello e da Edmea B. Kako.  Por outro lado, manter uma
publicação como esta só é possível com o apoio de empresas patrocinado-
ras e de órgãos de fomento, que nunca deixaram de apostar na formação e
atualização de nossos profissionais. Manter esse ideal depende de todos.
Vamos continuar enviando artigos, notícias, sugestões e dando todo o apoio
necessário para a manutenção desse específico meio de comunicação.  Só
assim poderemos escrever com brilhantismo nosso futuro.

Silvio Manrich
Um dos sócios fundadores da ABPol e Presidente em quatro gestões
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nais, tornou-a mais atraente por ser
diversificada. Sua estrutura foi de-
finida após inúmeros debates e tro-
ca de experiências entre pessoas de
reconhecida atuação em diversos
setores das universidades, empre-
sas e institutos de P&D, que vie-
ram a formar o primeiro Conselho
Editorial. Tal estrutura, pareceu
representar da melhor forma as
necessidades da comunidade den-
tro das condições técnicas e finan-
ceiras que a ABPol dispunha, e
como bem aceita, permaneceu até
a presente publicação, com algu-
mas adaptações e melhorias que
foram introduzidas através dos
anos, de acordo com as necessida-
des apresentadas pelos associados
da Associação e agencias de fo-
mento.

A primeira edição da Revista
foi publicada no final de 1991 com
o Prof. Dr. Sebastião V. Canevarolo
assumindo a coordenação do Co-
mitê Editorial do qual faziam par-
te Francisco J. X. Carvalho, José
Alexandrino de Sousa, Renato
Ciminelli e Sílvio Manrich. Nesta
época ilustres nomes da pesquisa
em polímeros apoiavam a edição
da Revista emprestando seu nome
ao Conselho Editorial e trazendo
credibilidade para que os pes-
quisadores enviassem artigos para
a nova publicação. Faziam parte do
Conselho Editorial Ailton S. Go-
mes, Cláudio Habert, Edison
Bittencourt, Edson Simielli, Elias
Hage Jr., Elisabeth E. C. Monteiro,
Fernanda M. B. Coutinho,
Fernando Galembeck, José
Augusto M. Agnelli, Laura H. Car-
valho, Marco Aurélio de Araújo,
Marco-Aurélio De Paoli, Raquel
Mauler, Raul Quijada, Roberto

Fernando S. Freitas e Zoé C.A.
Moncorvo.

Ao Conselho coube a tarefa da
definição da linha editorial da re-
vista, incluindo seu conteúdo e
acompanhamento, e revisão pe-
riódica de seu impacto junto à co-
munidade assim como a garantia
da qualidade da revista. Deveria
sugerir nomes e cooperar na sele-
ção dos consultores, aprovar pro-
cedimentos e normas editoriais
além de participar na administra-
ção da Revista. A partir de 1993 e
até a edição nº 3 de 2001, a presi-
dência do Comitê Editorial foi
exercida com eficiência e compe-
tência pelo Prof. José Alexandrino
de Sousa (UFSCar/DEMa).

“Polímeros: Ciência e Tecno-
logia” recebeu da comunidade, até
o final de 2001, um total de 327
artigos dos quais 258 foram publi-
cados em 41 exemplares.

Quadro  1 .  Número de ar tigos
publicados no período de 1991-
2001.

Desde seu início a Revista ado-
ta um rigoroso sistema de avaliação,
contando com a participação média
de três consultores por artigo. O ín-
dice de recusa de artigos cresceu nos
últimos anos, atingindo no momen-
to cerca de 11% do total de artigos
recebidos. Os artigos são publicados
obedecendo uma classificação que
procura enfatizar a natureza dos
mesmos (Quadro 2). A maior quan-
tidade de artigos técnico-científicos
publicados é conseqüência da mai-
or participação dos pesquisadores
universitários e de institutos de pes-
quisas. Apesar de serem recebidas
boas contribuições do setor indus-
trial, ainda se faz  necessário um
maior esforço para se conseguir di-
vulgar os trabalhos gerados em nos-
sas indústrias. A quantidade de
trabalhos em cada uma das classifi-
cações adotadas pela Revista, bem
como sua qualidade é reflexo da re-
alidade da área de polímeros no País.
O Comitê Editorial espera que a Re-
vista possa contribuir para o desen-
volvimento desta importante área de
atuação e venha no futuro mostrar
os avanços sempre crescentes de
pesquisadores e suas pesquisas em
polímeros.

Quadro 2. Distribuição dos artigos
publicados segundo divisão adota-
da pela Revista

Ano
Número de Artigos

Publicados

1991 6

1992 16

1993 17

1994 18

1995 16

1996 20

1997 24

1998 29

1999 51

2000 31

2001 30

Total 258

socifítneic-ocincétsogitrA 791

seõçacinumoC 8

siairtsudnIsacitárP 21

aigolodacreM 01

oãsiveRedsogitrA 8

sodotéMesamroN 12

oãçagluviDedsogitrA 2


