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Permear pela sociedade os conhecimentos acadêmicos, tecnológicos, cientíﬁcos e
mercadológicos dos polímeros é um dos elementos básicos e essenciais da missão
da ABPol. A participação em feiras, exibições e a realização de encontros, reuniões,
cursos, congressos, seminários e colóquios organizados pela ABPol têm o objetivo de
promover o intercâmbio e atualização das informações, o contato direto entre os pesquisadores e proﬁssionais da área, contribuir para a visibilidade da Associação e – principalmente – para garantir a capilaridade dos conhecimentos até a base da sociedade. A
manutenção do “site” da ABPol na Internet, com livre acesso ao público, e a publicação
da nossa Revista também cumprem parte desse importante papel, com a vantagem de
poder preservar o componente da atualidade, pois as matérias e reportagens acabam
por reﬂetir o momento presente da edição. Ao longo da história da humanidade, porém,
nenhum outro agente de disseminação cultural e de consolidação do conhecimento tem sido tão eﬁcaz e perene quanto
o livro, seja ele publicado na versão tradicional impressa ou na versão eletrônica digital. O livro tem a capacidade de
condensar a informação em um reduzido espaço que permite a absorção da atenção e a focalização da energia, ambas
necessárias para garantir o prazer da prática da leitura. Ao longo dos últimos 3 anos, acompanhei com indisfarçável
satisfação o crescimento da biblioteca da ABPol, tanto na oferta do número de títulos quanto na abertura do leque de
temas que cobrem hoje quase a totalidade dos assuntos mais importantes da área dos polímeros. A formação de uma
biblioteca ampla, diversiﬁcada, que evolua na velocidade das inovações do conhecimento dos polímeros e com capacidade de assegurar uma constante e viável relação entre custo e benefício para os usuários, é um desaﬁo que estamos
superando e que terá impacto muito positivo no fortalecimento da ABPol e no cumprimento da sua missão de permear
conhecimentos.
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O primeiro exemplar de “Polímeros: Ciência e Tecnologia” foi publicado no ﬁnal de 1991 e inaugurou
um trabalho que completa 15 anos de atividade. Neste período, a revista circulou sem qualquer descontinuidade
publicando trabalhos técnico-cientíﬁcos da melhor qualidade, ao mesmo tempo em que fomenta o intercâmbio
entre a Academia e a Indústria. A participação efetiva dos consultores e colaboradores tem proporcionado o
reconhecimento deste padrão de qualidade nas diferentes áreas de conhecimento que mantém interface com
a Ciência e Tecnologia de Polímeros. Este trabalho tem merecido também o reconhecimento das agências de
fomento e patrocinadores que têm, com seu ﬁnanciamento, mantido a revista em circulação. A avaliação de
nossa revista pode também ser apreciada pelos pareceres altamente elogiosos emitidos pelas assessorias dos
órgãos ﬁnanciadores, dentre os quais destacamos o último parecer recebido da FAPESP.
Em novembro próximo teremos em Águas de Lindóia/SP, a realização do 8a Congresso Brasileiro
de Polímeros, evento máximo dentro dos objetivos da ABPol. Convidamos os pesquisadores que forem apresentar seus últimos resultados de pesquisa a submeterem, em versão completa, seus trabalhos para publicação
em “Polímeros: Ciência e Tecnologia”.
Neste número os leitores encontrarão 15 artigos selecionados entre os trabalhos apresentados no
5th International Symposium on Natural Polymers and Composites (ISNAPol 2004), os quais destacam a
contribuição de diversos pesquisadores nesta importante área de investigação..
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