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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

No dia 23 de setembro a ABPol completou 20 anos. Ela atingiu sua maturidade e solidez pelas 
ações que vem desenvolvendo no decorrer dos anos. A Associação foi criada graças a iniciativa de 
alguns professores do DEMa/UfSCar com a finalidade de reunir empresas, universidades, centros 
de pesquisa, assim como, profissionais independentes da área formando uma entidade organizada, 
independente e imparcial. Esses idealizadores tiveram que vencer diversos obstáculos, contudo 
conseguiram receber apoio de pessoas e empresas que acreditaram que a iniciativa poderia ser bem 
sucedida. Na reunião de instalação, a Profa. Eloisa Mano, além das palavras de incentivo e cora-
gem, disse “é fácil criar uma entidade como essa, o difícil é mantê-la, fazê-la crescer, funcionar e 
atingir seus objetivos”. De fato, durante alguns anos foi difícil mantê-la, mas felizmente tivemos 
presidentes, diretores e sócios que a ajudaram crescer, funcionar e manter seus objetivos.

Na sua fundação, duas grandes metas foram firmadas que eram a realização de um congresso 
brasileiro de polímeros bianual e a criação de uma revista. O primeiro Congresso Brasileiro de 

Polímeros - CBPol foi realizado em 1991 e no próximo ano vai ser realizado sua décima edição. O CBPol é um evento aguar-
dado pela comunidade e a cada edição o número de trabalhos e a sua qualidade tem aumentado. A primeira edição da Revista 
Polímeros: Ciência e Tecnologia, também, foi lançada em 1991. Hoje mais de 50 trabalhos tem sido publicado por ano e a lista 
de espera para publicação tem aumentado. Esse ano a Revista conseguiu a tão almejada indexação no ISI Web of Science, o 
que vai fazer com que ela atinja um novo patamar, com maior abrangência e maior procura pelos autores.

A ABPol também teve participação em atividades internacionais onde cabe destacar duas de grande sucesso. Uma delas 
foi a realização do Simpósio Latino Americano de Polímeros-SLAP/Simpósio Ibero Americano de Polímeros-SIAP junto 
com o Colóquio de Macromoléculas que foi realizado em 1998 em Gramado. O grande desafio e, quem sabe, ousadia, foi 
se candidatar em 1998 para realizar o grande congresso mundial de polímeros da IUPAC, o Macro, para realização de 2006. 
Essa candidatura teve que ser reafirmada a cada edição do Macro e finalmente em 2004 em Paris, foi conseguido o aval final 
para a sua realização no Rio de Janeiro. O Macro 2006 firmou a posição da comunidade de polímeros brasileira no cenário 
internacional.

Além disso, a ABPol tem promovido as Comissões Técnicas, que além de seus encontros, tem realizado os testes interla-
boratoriais, apoiado a publicação de Livros da área, realizados cursos, outros eventos e tem dado apoio a maioria dos eventos 
da área de polímeros, entre outras atividades.  

Raquel S. Mauler

e d i t o r i a l

20 anos de ABPol. Que satisfação! E saber que a revista “Polímeros: Ciência e Tecnologia” fora a energia de ativação para 
a criação dessa Associação Brasileira de Polímeros! Isso faz pesar mais ainda nos ombros da nossa comunidade a responsa-
bilidade pela qualidade e respeitabilidade desse veículo que já faz parte das bibliotecas nacionais e internacionais. Em 1988 
um grupo de pesquisadores do DEMa-UFScar concluiu que a forma mais sólida de se perpetuar um veículo de comunicação 
científico tal como a nossa revista é hoje, seria criando uma entidade, uma associação independente, imparcial e focada nos ob-
jetivos de toda uma comunidade. Três anos depois, em 1991, a revista editou seu primeiro número após diversos ensaios reali-
zados com os boletins publicados pela ABPol. Vinte Anos depois de criada a ABPol, já foram publicados 18 volumes e mais de  
72 números com periodicidade confiável, com qualidade visivelmente crescente a ponto de a revista ser reconhe-
cida internacionalmente. Um dos reflexos dessa maturidade tem sido sua recente indexação na base de dados do  
“ISI Web of Knowledge, Web of Science”, além das indexações anteriores na RAPRA Abstracts, Chemical Abstracts, entre 
outras.

O crescimento da revista “Polímeros: Ciência e Tecnologia” não pode parar por aí. Atualmente a revista publica 12 artigos 
em cada um de seus 4 números anuais na forma de revista em papel e na forma virtual no site da SCIELO, e verifica-se que 
a comunidade quer publicar mais. Esse fato nos faz projetar uma periodicidade maior, nunca deixando de lado que, mais do 
que o crescimento numérico, é importante o crescimento contínuo de qualidade tendo como principal objetivo tornar a revista 
definitivamente internacional. Além da qualidade e periodicidade, a consolidação do reconhecimento será acelerada quando 
maior número de nossos autores fizer a citação da revista “Polímeros: Ciência e Tecnologia” em suas publicações, seja na 
própria revista ou em outros periódicos.

No próximo número será editada uma matéria completa sobre os 20 anos da ABPol, onde será dada ênfase às principais 
atividades e resultados obtidos nesse período.
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