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e d i t o r i a l

Esta 2ª edição da revista “Polímeros: Ciência e Tecnologia” traz mais um artigo traduzido da revista italiana “AIM 
Magazine” da Associação Italiana de Ciência e Tecnologia de Macromoléculas com a qual a ABPol fez um convênio 
de intercâmbio em 2006. O artigo intitulado “O geco e os cabelos de Sansão” além de curioso ilustra como os políme-
ros podem ter aplicações diversificadas e fora do convencional. Da mesma forma, será publicado na revista italiana, 
em setembro próximo, outro artigo traduzido da nossa revista com o título “Membrane di acido poli(lattico-co-glicoli-
co) per la cura della pelle: degradazione in vitro e in vivo” de autoria de Camila A. Rezende, Carolina Luchesi, Maria 
de Lourdes P. Barbo e Eliana A.R. Duek, dando assim continuidade a esse intercâmbio através do qual se mostra ao 
mundo o que é feito de interessante no Brasil.

Aproveitamos este editorial para informar aos nossos leitores sobre o sucesso do 23º Congresso da Polymer Pro-
cessing Society – PPS-23, realizado em Salvador e que foi organizado em parceria com a ABPol. Para a comunidade 
brasileira que estuda e trabalha na área de polímeros é cada vez maior a satisfação de conquistar através da ABPol 
espaços como estes, onde o reconhecimento por parte de instituições internacionais similares à nossa se consolidou e 
a ABPol é referência para realizar no Brasil edições de eventos que atraem a atenção do mundo todo.

Estão sendo publicados na seção técnica 13 artigos com bastante diversidade, abrangendo assuntos como blendas, 
compósitos e síntese, bem como reciclagem, processamentos diversos e apresentando dois artigos de revisão. Espe-
ramos que nossos leitores apreciem esses trabalhos e nos enviem sugestões para que a revista continue melhorando e 
continue ampliando, dessa forma, seu leque de reconhecimento internacional pela publicação de artigos científicos e 
tecnológicos de qualidade na área de polímeros (veja comentários do editorial da nossa última edição).
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