
Editorial

Esse número especial do Journal of the
Brazilian Chemical Society (JBCS) publica
artigos selecionados dentre os apresentados no
III Congresso Brasileiro de Carbono
(CARBONO 2005), Rio de Janeiro, 7 a 11 de
novembro de 2005.

Há treze anos atrás, mais precisamente no dia
4 de novembro de 1992, no Forte de Copacabana,
Rio de Janeiro, a comunidade científica dedicada
à pesquisa dos materiais de carbono, no Brasil,
se reuniu pela primeira vez no CARBONO 92,
também organizado pelo Centro Tecnológico do
Exército (CTEx). Esse primeiro encontro foi
considerado, inicialmente, como sendo apenas
um sonho. A dedicação dos pesquisadores do
Grupo de Carbono do CTEx, entretanto, fizeram
com que ele se tornasse realidade e um sucesso.
Não havia dinheiro disponível na época e a maior
parte do trabalho manual necessário para reparar
o local da apresentação, assim como o arranjo de
todas as facilidades como, por exemplo, o sistema
de som, teve que ser providenciados pelos
próprios pesquisadores. Esse esforço não foi em
vão. Outros grupos de pesquisa do carbono
uniram-se a nós e promoveram o segundo
encontro, em São José dos Campos (CARBONO
99), o primeiro congresso em Piracicaba
(CARBONO 2002) e o segundo congresso em
Vitória (CARBONO 2004).

Esse III Congresso Brasileiro de Carbono
(CARBONO 2005) ocorreu em uma situação
completamente diferente. Ele foi realizado num
dos mais sofisticados hotéis da Praia de

Copacabana com todo o suporte e infra-estrutura
que estamos acostumados a ter nas mais
prestigiadas conferências internacionais. Foram
apresentadas cinco palestras plenárias
internacionais, juntamente com outros 90 artigos,
o que forçou a comissão científica a ser muito
rígida na seleção e, infelizmente, a recusar alguns
trabalhos.

A publicação desse número especial encerra,
definitivamente, o CARBONO 2005 e eu gostaria
de agradecer ao JBCS e seus membros pelo
enorme esforço dedicado a isso, particularmente
seu editor Dr. Watson Loh e a gerente editorial
Dra. Elizabeth Magalhães.

Eu gostaria de agradecer a Petrobras pelo seu
apoio financeiro e lembrar os nomes de Lídia
Barreto, Fernando Santiago, Bernadete Rulff e
Ana Coelho, membros da empresa, que tornaram
possível tudo o que aconteceu nesse evento.

É imprescindível agradecer ao Gen Alberto
Cardoso e ao Gen Ubiratan Marcondes,
respectivamente Chefe e Vice-Chefe do
Departamento de Ciência e Tecnologia do
Exército Brasileiro, na ocasião da realização do
Congresso, em meu nome próprio e de todos os
membros da Comissão Organizadora. Nada teria
acontecido, nem mesmo esse relacionamento
tecnológico com a Petrobras, sem a interferência
pessoal e a dedicação dos mesmos.
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