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Jubileu de Prata da Associação Brasileira de Polímeros

Em 1988 nasceu a Associação Brasileira de Polímeros (ABPol), um acontecimento que atendeu aos anseios da comunidade 
científica do país que atuava na área de Polímeros à época. A partir deste momento, os profissionais desta área passaram a 
ter a possibilidade de atuar de forma associada. Em 1991, ano que pode ser considerado como um dos marcos  da ABPol, foi 
organizado o 1º Congresso Brasileiro de Polímeros (1º CBPol), na cidade de São Paulo (SP). Neste mesmo ano,  foi lançado 
este periódico, a Revista Polímeros: Ciência e Tecnologia, a qual foi distribuída no 1º CBPol.

De forma ininterrupta, a ABPol vem contribuindo significativamente para o avanço da área no país, quer seja ministrando 
cursos, organizando ou apoiando eventos científicos, ou publicando a Revista Polímeros. Neste ano do Jubileu de Prata da 
ABPol, acontece o 12º CBPol (Florianópolis, SC), um Congresso extremamente relevante para a comunidade que atua em 
Polímeros, conforme comprovado pelo crescente  número de participantes das áreas Acadêmica e Industrial, assim como pela 
qualidade dos trabalhos apresentados. 

A Revista Polímeros vem acompanhando o progresso observado na Associação e nos Congressos, o que pode ser tomado 
como um indicador da sintonia existente nas ações da ABPol. Este processo de consolidação foi consequência da importante 
iniciativa de um grupo de pessoas que levou a criação da ABPol, assim como da contribuição de muitos, ao longo destes 
25 anos, para com o aprimoramento de todas as ações desenvolvidas. Para estes colegas, em nome de todos aqueles que 
foram beneficiados pelas inúmeras atividades de autoria da ABPol, enviamos nossos sinceros agradecimentos pela dedicação 
e comprometimento nas diversas tarefas desempenhadas. 
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