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M e n s a g e m  d o  P r e s i d e n t e  d a  A B P o l

A Associação Brasileira de Polímeros, ao longo de seus 22 anos de existência, sempre primou 
pela busca e disseminação do conhecimento científico, acadêmico e tecnológico dos polímeros. 

Nesta primeira edição de 2011, os associados da ABPol poderão conhecer a história de nossa revista 
Polímeros: Ciência e Tecnologia, assim como depoimentos de autores e colaboradores que contribuem 
diretamente para o sucesso de nossa revista no meio dos periódicos nacionais e internacionais.

Em maio de 2011, a ABPol estará marcando presença em mais uma feira, a Brasilplast, sempre 
com o objetivo de promover a atualização das informações e disseminação destas, com o contato 
direto entre os profissionais da área e pesquisadores, divulgando sempre a nossa Associação.

Em outubro de 2011, estará acontecendo o 11° Congresso Brasileiro de Polímeros, que será 
realizado em Campos Jordão - SP, e estamos nos empenhando para que este, assim como os 
anteriores, seja um grande sucesso.

Dellyo Ricardo S. Álvares

E d i t o r i a l

Caros leitores, é com imenso prazer que nesta Edição 01/2011, comemorando os 22 anos da ABPol, contamos um 
pouco da história da nossa revista; desde o primeiro boletim até hoje com 5 edições anuais e 14 artigos por revista. Os 
reais protagonistas desta história de sucesso são vocês: associados, colaboradores, patrocinadores, estudantes, que ao longo 
destes 20 anos não mediram esforços em sempre prestigiar nossa revista divulgando os resultados de suas pesquisas. Ao 
longo dos vinte anos de publicação ininterrupta, a revista atingiu os objetivos específicos de uma publicação científica: reunir 
os trabalhos de sua comunidade, tanto aqueles dos pesquisadores e professores doutores - que normalmente publicavam no 
exterior - como dos alunos, seus orientados e futuros pesquisadores.

A revista já tem um fator de impacto avaliado. Atualmente esse fator é de 0,333 com 181 citações. Lembrando que esse índice 
só começou a ser avaliado a partir de 2008. Esses dados podem ser encontrados em:

http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR?RQ=RECORD&rank=1&journal=POLIMEROS
O Comitê Editorial registra neste momento um agradecimento especial ao seu corpo de revisores, que sempre com muito 

profissionalismo e abnegação, tem sido uma força motora insubstituível na condução da avaliação dos trabalhos que são 
publicados. O reconhecimento nacional e internacional, sem sombra de dúvidas está atrelado a este crivo que temos orgulho 
de saber estar sempre ao lado de nossa Associação, com muita disponibilidade e paixão pelos polímeros.

Boa leitura e um grande abraço.

Comitê Editorial




