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“O primeiro semestre de 2002 terminou há poucos dias com semblante pessimista... a economia global não se expandiu, os indicadores de desempenho foram negativos no mundo, a economia brasileira não atingiu os índices de crescimento esperados e paira no ar uma incerteza, por vezes agravada
por especuladores, relativa ao cenário político marcado por eleições presidenciais no fim do ano. O resultado desse cenário é conhecido: queda nas receitas,
investimentos, margens de lucro e ações das empresas, desvalorização cambial
das moedas mais fragilizadas, redução das posições de trabalho, bloqueio de
verbas orçamentárias governamentais e agravamento das condições sociais da
população. A menor disposição a investimentos das empresas e do governo associada à queda do poder de compra dos consumidores afeta em cheio o segmento das entidades e associações que dependem de contribuições espontâneas de seus sócios e colaboradores e suporte de verbas de fomento para assegurar o equilíbrio de seus balanços. A conjuntura
desfavorável fez surgir obstáculos imensos, mas não impediu a ABPol de cumprir praticamente todas
as metas definidas para a primeira metade do ano... os cursos e treinamentos organizados, promovidos
ou patrocinados pela ABPol, alguns em parceria com outras entidades e associações (UFSCar e SPE)
atingiram plenamente seus alvos; o 6º Seminário das Comissões Técnicas da ABPol organizado com o
suporte do IPT e a participação no evento da PlastShow em São Paulo, em conjunto com a SPE, foram
coroados de êxito; o planejamento e estruturação do PPS 2004 e das atividades atinentes ao 7º CBPol
(2003) e ao MACRO 2006 estão dentro dos cronogramas ideais definidos para cada evento. Idem para
a nossa Revista, que com esta edição cumpre a nossa programação editorial com expressiva presença.
A dedicação e o esforço abnegado de nossos colaboradores, sócios e diretores e o suporte de nossa
Secretaria foram os fatores essenciais que permitiram à ABPol apresentar desempenho positivo nesse
1º semestre de 2002, em meio a um cenário de viés desfavorável”.
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EDITORIAL
“Polímeros - Ciência e Tecnologia” apresenta nesta edição trabalhos técnico-científicos,
alguns dos quais são versões completas de apresentações realizadas no 6º Congresso Brasileiro de
Polímeros – IX International Macromolecular Colloquium realizado em novembro de 2001. Todos estes
trabalhos foram submetidos ao sistema de avaliação “por pares”, empregado como procedimento padrão
a todos os trabalhos submetidos à nossa revista. Até o final do presente volume de “Polímeros - Ciência
e Tecnologia” todos os trabalhos selecionados deverão ser publicados. Como conseqüência deste fato,
esta edição e as demais deste volume deverão conter um maior número de artigos publicados.
A representatividade das diferentes especialidades de pesquisa em Polímeros e das diferentes instituições de pesquisa em nosso país mais uma vez se manifesta. Neste número estão publicados
artigos que abrangem as áreas de embalagens, reações de polimerização, tenacificação e propriedades
de polímeros, blendas e compósitos, análise térmica e mecânica, reologia e polímeros naturais.
A seção editorial apresenta matérias cobrindo eventos realizados (PlastShow 2002, Congresso da Polymer Processing Society) e informes e notícias de interesse da comunidade.
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