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M e n s a g e M  d o  P r e s i d e n t e  d a  a B P o l

Nesse último trimestre, a ABPol participou e realizou várias atividades bem suce-
didas. Ela fez parcerias com a Aranda Eventos e Alcantara Machado que permitiram 
participar das feiras Plastshow e FiberTech. Nessas oportunidades, pode-se divulgar as 
atividades da Associação e interagir com o setor de plástico e fibras. Na Plastshow, ocor-
reu o 12ª Seminário das Comissões Técnicas onde foram apresentadas várias palestras 
com temas diversos de interesse da comunidade. Acreditamos que estamos atingindo 
nossos objetivos em fomentar as discussões na área de polímeros quando constatamos 
a participação expressiva nas atividades promovidas por nós. É mais gratificante ainda, 
quando vemos alunos em nossa sala de aula com os encartados da ABPol, distribuídos 
na Feira, demonstrando grande interesse pelos próximos cursos da Associação. 

A ABPol tem concentrado seus esforços na realização de seu Congresso Brasileiro a 
cada dois anos, e realizado e apoiado outros de interesse da comunidade. Esses congressos permitem a divulga-
ção dos últimos acontecimentos na ciência e na tecnologia, a interação e troca de experiência entre acadêmicos 
e profissionais da área. Os que atuam na área estão habituados a procurar novos conhecimentos nesses tipos de 
eventos e cada vez mais procuram atender os eventos no país e fora dele. Um belo exemplo da participação dos 
nossos poliméricos foi no PPS-24 que ocorreu em Salermo, Itália. A delegação brasileira era a terceira maior do 
congresso, com 51 participantes.  

Raquel S. Mauler

e d i t o r i a l

Nesta 2ª Edição da Revista de 2008, temos a satisfação e o orgulho de comunicar aos nossos leitores que o 
periódico científico da ABPol, “Polímeros: Ciência e Tecnologia”, já pode ser encontrado na base de dados do 
ISI Web of Knowledge, Web of Science. O nome da revista consta como POLIMEROS-CIENCIA E TECNO-
LOGIA e o ISSN: 0104-1428. Essa indexação é o resultado da manutenção da periodicidade e da qualidade da 
revista nos seus quase 18 anos de existência. Esperamos que mais essa indexação encoraje toda a comunidade 
de pesquisadores na área de materiais poliméricos a submeter os seus melhores trabalhos para a nossa revista. E 
também esperamos que os órgãos de fomento passem a considerar a publicação em nosso periódico em níveis 
comparáveis às publicações em outros periódicos indexados. 

Neste número oferecemos aos leitores, na seção técnica, 14 artigos abordando diferentes assuntos como 
blendas, compósitos, síntese, reciclagem, géis com características condutoras, nanocompósitos, entre outros. Na 
seção editorial apresentamos uma abordagem sobre a Plastshow e o 12º Seminário das Comissões Técnicas da 
ABPol. 

Nosso desejo é que a comunidade científica continue nos enviando, na forma de artigos, os resultados im-
portantes de suas pesquisas para que nossa revista possa atingir um nível de reconhecimento internacional ainda 
maior.
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