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A participação de mais de 700 congressistas surpreen-
deu os organizadores do 8º Congresso Brasileiro de
Polímeros - 8º CBPol, que tinham esse número como o
limite máximo previsto, dentro de expectativas muito oti-
mistas. Participaram representantes de empresas produto-
ras de polímeros, transformadoras e de  equipamentos, além
de estudantes, professores e cientistas de institutos de en-
sino superior e de entidades de pesquisa. O Congresso veio
reforçar o papel da ABPol como importante canal de disse-
minação da informação sobre o setor e de firmar o inter-
câmbio entre esses profissionais.

Dentre os 645 trabalhos recebidos, a Comissão Cientí-
fica aprovou 641, sendo que 186 trabalhos foram selecio-
nados para apresentação oral nas sessões coordenadas,  e
455 foram apresentados em painéis. Dentre esses traba-
lhos, 15 foram agraciados com um diploma de menção
honrosa e um livro sobre polímeros, após terem sido avali-
ados por uma comissão especial (Quadro 1). Essa premiação
foi oferecida aos alunos que se destacaram apresentando
pessoalmente suas contribuições, incentivando-se assim o
aprimoramento dos futuros profissionais.

Além das apresentações normais, o Programa Técnico
do Congresso mostrou 7 plenárias apresentadas por grandes
especialistas em diferentes temas da área de polímeros, to-

8º Congresso Brasileiro de Polímeros - Retrospectiva

Mantendo sua tradição, a Associação Brasileira de Polímeros promoveu mais um  Congresso Brasileiro de Polímeros, o
8º CBPol, de 6 a 10 de novembro de 2005, que desta feita, aconteceu em Águas de Lindóia, SP.  O Congresso contou com
uma Comissão Organizadora constituída por professores da Universidade Estadual de Campinas e de Instituições da
região e por profissionais do setor produtivo da área de Polímeros, sendo seu coordenador geral o Prof. Dr. Fernando
Galembeck do Instituto de Química da UNICAMP. A Revista Polímeros faz a seguir uma retrospectiva do evento.

1. “Nanostructured materials via atom transfer radical
polymerization”, apresentada pelo Prof. Dr. Krysztof
Matyjaszewski do Center of Macromolecular Engineering,
Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA.

2. “Determination of melt temperature and velocity
profiles in flowing polymer melts. Polymer testing, a simple
or a complex process?”, apresentada pelo Dr. Alan K. Wood
da Victrex Technology Centre, Lancashire, UK.

3.”The ultra-high molecular weight polyethylene for
arthroplasty: degradation, stabilization and crosslinking”,
apresentada pelo Prof. Dr. Luigi Costa, do Dipartimento di
Chimica IFM dell’Università di Torino, Torino, Italia.

4. “Membranas para célula combustível e separação
de hidrogênio”, apresentada pela Profa. Dra. Suzana Perei-
ra Nunes, do GKSS-Forschungszentrum, Alemanha.

5. “Some interesting things about the polysiloxanes”,
apresentada pelo Prof. Dr. James E. Mark, do Department
of Chemistry and the Polymer Research Center, University
of Cincinnati, USA.

6. “Funcionalized latexes for biomedical applications”,
apresentada pela Profa. Dra. Jacqueline Forcada, do Grupo
de Ingenieria Química and Institute for Polymer Materials-
POLYMAT, Departamento de Química Aplicada, Facultad
de Ciências Químicas, Universidad del País Basco, Espanha.

Composição da mesa de abertura do evento: Da esquerda - Elias Hage Jr. (UFSCar/DEMa), Reinaldo W. Janke
(SEINP), Ailton S. Gomes (UFRJ/IMA), Fernando Galembeck (Coordenador Geral do Evento - UNICAMP/
IQ), Domingos A. Jafelice (ex-presidente da ABPol) e Raquel S. Mauler (atual presidente da ABPol)

dos em grande evidência
internacional no momento.

Todas as conferências
plenárias foram de exce-
lente nível e contaram
com um grande número de
participantes. Deve-se res-
saltar a apresentação do
Prof. Matyjaszewski, que
além de mostrar os avanços
recentes na área contou
com uma didática valiosa.
De um modo geral, os
palestrantes foram aces-
síveis a discussões parti-
culares com participantes
do evento, inclusive com
os alunos. As plenarias
apresentadas foram as
seguintes:
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7. “Polymer and nanocomposites for electronic and
photo packaging”, apresentada pelo Prof. Dr. CX. P.Wong,
da School of Materials Science and Engineering, Georgia
Institute of Technology, Atlanta, USA.

Um dos pontos fortes do 8º CBPol, já tradicional nas
últimas edições desse evento, é a participação de represen-
tantes de empresas, com palestras de interesse técnico-
mercadológico. Foram apresentadas 29 palestras orais de
profissionais diretamente ligados ao meio industrial, numa
demonstração inequívoca de realização efetiva de ativida-
des que promovam a interação do meio acadêmico com as
empresas de polímeros. No 8º CBPol mais uma vez ficou
patente a quebra das barreiras que de longa data vinham
dificultando a interação dos profissionais dessas áreas. Du-

rante os coffee breaks, realizados na mesma área da exposi-
ção industrial e simultâneos à apresentação dos trabalhos em
painéis, essa interação ficava ainda mais evidente pelo cli-
ma amistoso e cordial dos diálogos observados. Participa-
ram com palestras as seguintes empresas: Bayer, Braseq
Equipamentos, Braskem, Cabot Corporation, Dow Química,
dpUnion Instrumentação Analítica e Científica, DSM South
America, Emic Máquinas de Ensaios, GE Plastics Advanced
Materials (EUA e Brasil), Inds. Químicas Taubaté, Innova,
Instituto Avançado do Plástico, Ipiranga Petroquímica, Mash
Compósitos, Mazzaferro, Micronal, Netzsch do Brasil,
Petroquímica União, Plastivida, Polimate, Politeno, Precitech,
Rhodia Poliamida, Rio Polímeros, Suzano Petroquímica,
Thermo Electron e Waters Technologies.

Quadro 1. Modalidade de premiações

Iniciação Científica

“Comparação entre os processos: Injeção convencional e injeção-compressão para termoplásticos utilizando análise
computacional” - Thyago M. Kiam, Nilson C. Pereira e Edvaldo Ângelo (Escola de Engenharia Mackenzie/SP).

“Obtenção de blendas de poli(b-hidroxibutirato) com polietileno de baixa densidade e caracterização das propriedades
mecânicas e morfológicas” - Diogo B. Martins, Maria Regina Calil, Derval S. Rosa e Andrea G. Pedroso (Universidade São
Francisco/SP).

“P(HB-14%HV) Microcapsule with antigen SAG1/P30 as a controlled release antigen delivery system” - Rubén Eligio,
Rubén Sánchez, Nelio Artiles e Lilian M. B. de Oliveira (Faculdade de Medicina de Campos/RJ e UENF/RJ).

“Produção e caracterização de filme comestível biodegradável obtido a partir de fécula de mandioquinha-salsa (Arracacia
xanthorrhiza Bancroft)” - Janyelle S. Alves, Joelma Pereira, Washington A. da Silva (UFLA/MG e UFV/MG).

“Determinação da curva binodal do gel termossensível hidroxipropil celulose por meio de calorimetria exploratória
diferencial (DSC)” - Ricardo G. de Sousa, Éder D. de Oliveira e Felipe H. Guimarães (UFMG).

Mestrado

“Glicólise de poli(tereftalato de etileno) reciclado com dietileno glicol: Caracterização dos produtos” - Rosemary Assis e
Maria Isabel Felisberti (UNICAMP/SP).

“Nucleação de apatita em membranas densas e porosas de quitina” - Leandro M. Motta e Cristina T. Andrade (UFRJ).

“Estudo cinético da polimerização da N-vinilcaprolactama (NVCL) por RMN 1H e determinação da temperatura crítica
inferior de solubilização (LCST)” - Simone M. G. Baboni, Jayne C. S. Barboza e Amilton M. dos Santos (FAENQUIL/SP).

“Synthesis of azopolymers via atom transfer radical polymerization (ATRP) and the optical storage characteristics of cast
films” - Felippe J. Pavinatto, Juliana Y. Barletta, Marcos R. Cardoso, Débora T. Balogh, Cléber R. Mendonça e Osvaldo N.
Oliveira Jr. (USP/IFSC/SP).

“Correlação entre a função de distribuição de cisão de cadeia-CSDF e o índice de fluxo a fusão-MFI” - Carlos A. Cáceres
e Sebastião V. Canevarolo (UFSCar/SP).

Doutorado

“Cinética de despolimerização do PET pós-consumo em meio alcalino - Influência da velocidade de agitação” - Priscila
S. Curti e Adhemar C. Ruvolo Filho (UFSCar/SP).

“Síntese de poli(1,1’-ferrocenilenovinileno)” - Camila S. Gonçalves e Jonas Gruber (USP/IQ/SP).

“Efeito da adição de poliestireno na cristalização a frio do PET. II - Cristalização não isotérmica” - Renate M. R. Wellen
e Marcelo S. Rabello (UFCG/PB).

“Estudo da morfologia do polipropileno metalocênico isotático” -  Anunciata Conte e Maria de Fátima V. Marques
(UFRJ).

“Synthesis and characterization of ionomer (styrene-co-acrylic acid) blended with MEH-PPV: Fluorescence and
morphologies” - Rafael F. Cossiello, Marcelo L. de Andrade e Teresa D. Z. Atvars (UNICAMP/SP e UFL/MG).
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O 8º CBPol contou também com a realização de três
mesas-redondas sobre os seguintes temas:

- A cadeia produtiva da reciclagem e aspectos sócio-
ambientais - sob a coordenação do Prof. Dr. Derval S. Rosa
(Universidade São Francisco – USF), a mesa teve como con-
vidados Antonio Cláudio dos Santos (Recyclean Polímeros
Ltda.), Profa. Dra. Maria Zanin (INCOOP/UFSCar) e Prof. Dr.
Evandro Luís Amaral Ribeiro (Pró-Reitor Comunitário da
Universidade São Francisco), que analisaram aspectos im-

Vista parcial dos estandes

1. Noções de cura de materiais poliméricos por radiação UV e EB - Dra. Luci D.B. Machado do IPEN/CNEN/SP;

2. Biomateriais poliméricos: um importante aliado da medicina - Dra. Marina Maizatto do INCOR/SP;

3. A utilização de resinas em Odontologia - Profs. Drs. Leonardo E. Rodrigues e Igor Studart Medeiros da Fac. De
Odontologia da USP;

4. Pilhas a combustível e a importância das membranas poliméricas condutoras -  Prof. Dr. Wagner dos S. Oliveira e pelo
Dr. Marcos L. Nunhez da DuPont, FEQ/UNICAMP, IPEN/CNEN-SP;

5. Modificações de polímeros induzidas por radiação ionizante - Dr. Leonardo G. A. e Silva e Dra. Selma M. L. Guedes
do IPEN/CNEN-SP;

6. Valorização e reciclagem de resíduos poliméricos - Prof. Dr. Hélio Wiebeck da EPUSP;

7. Polymers for electronic and photonic packaging; recent advances on materials and process - Prof. Dr. C. Wong do
Georgia Institute of Technology, USA;

8. Polímeros condutores: caracterização e aplicações -  Profa. Dra. Adriana S. Ribeiro, da Univ. Fed. Alagoas;

9. High performance plastics gears - Dr. Alan Wood, Vitrex Technology Centre, UK.

Quadro 2. Mini-cursos apresentados no Congresso

Georgia Institute of Technology, propiciando muitas discus-
sões e esclarecendo pontos importantes.

O Congresso contou com uma exposição industrial pa-
ralela com a participação de representantes de expositores
de tradicionais empresas patrocinadoras. Marcaram sua pre-
sença na exposição as seguintes empresas: Bayer, Braseq
Brasileira de Equipamentos, dpUNION Instrumentação Ci-
entífica, EMIC Equipamentos e Sistemas de Ensaio, GE
Advanced Materials Plastics, Importadora e Exportadora de

portantes do tema em discus-
são com os cerca de 50 con-
gressistas presentes;

- Obtenção e caracteriza-
ção de ‘Scaffolds’ (suportes po-
rosos tridimensionais) para
engenharia de tecidos” – esta
mesa foi coordenada pela Profa.
Dra. Cecília Zavaglia da FEM/
UNICAMP e contou com quase
uma centena de participantes.
Os debatedores convidados e
respectivos temas apresentados
foram: Prof. Dr. Rodrigo Oréfice
(UFMG) - “Síntese e caracteri-
zação de nanocompósitos po-
rosos biodegradáveis baseados
em poliuretanos”; Profa. Dra.
Marisa M. Beppu (FEQ/UNICAMP) - “Scaffolds de polímeros
naturais”; Profa. Dra Eliana A. Rezende Duek (PUC/SP) - “Es-
truturas porosas de polímeros bioreabsorvíveis para engenha-
ria de tecidos”.

- Nanotecnologia - coordenada pelo Prof. Dr. Fernando
Galembeck do IQ/UNICAMP, a mesa teve como palestrantes
convidados Dr. Alfredo Mendes (MCT), Dra. Susana A.
Líberman (Braskem) e Prof. Dr. Oswaldo Alves (IQ/
UNICAMP), e contou também com uma centena de congres-
sistas. A mesa foi realizada logo após uma palestra plenária
sob o mesmo tema, apresentada pelo Prof. Dr. C. P. Wong, da

Medidores Polimate, Instituto Avançado do Plástico,
Micronal, Netzsch do Brasil, Polietilenos União e Precitech
Instrumental.

Uma atividade extra do 8º CBPol, que teve bastante acei-
tação, foi o oferecimento, de nove mini-cursos que, no total,
contaram com a participação de 122 congressistas. Os mini-
cursos ministrados estão no Quadro 2,

O destaque final do 8º CBPol foi a posse da nova diretoria da
ABPol para o biênio 2006/2007. O Sr. Domingos A. Jafelice pas-
sou o cargo para a Profª Raquel Santos Mauler, do Instituto de
Química da Universidade Federal do Rio grande do Sul (UFRGS).
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A Professora Raquel é sócia da ABPol desde sua fundação (1988)
e faz parte do Conselho Editorial da Revista Polímeros.

Segundo a opinião do ex-presidente da Associação, a
nomeação de uma mulher para a presidência da ABPol con-
tribui para a quebra de dois paradigmas históricos da associa-
ção, o primeiro por tratar-se da primeira mulher a assumir a
presidência e o segundo, por ser ela de Minas Gerais e radicada
no Rio Grande do Sul, quebrando a tradição de manter a
presidência no eixo regional paulista.

A Profª Raquel assumiu a presidência comentando que a
distância física não trará problemas, uma vez que o papel da

 

presidência é garantir que as atividades viabilizem a geração
de competências para desenvolvimento da área de polímeros.

O sucesso atingido pelo 8º CBPol junto à comunidade
brasileira de polímeros é prova inequívoca de sua importân-
cia para o desenvolvimento da ciência e tecnologia de
polímeros no país. O Congresso Brasileiro de Polímeros cons-
titui-se em uma das principais realizações da ABPol que, ao
longo dos quase 18 anos de atividade, tem buscado a
melhoria contínua de serviços para atender às necessidades
do setor de polímeros, um segmento em crescente desenvol-
vimento e da maior relevância para o país.


