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4O Congresso Brasileiro de Polímeros - Retrospectiva

O 4o Congresso Brasileiro de Polímeros (4oCBPol), realizado no período de 28 de setembro a 2 de outubro
último, nas dependências do Bahia Othon Palace Hotel, em Salvador, se tornou uma atividade extremamente
gratificante para a Comissão Organizadora já a partir do recebimento dos trabalhos, quando se pôde notar
o grande interesse da comunidade em participar do evento. A cada edição o Congresso tem recebido um
número crescente de trabalhos, todavia não se esperava que chegasse a  418, contra os 312 publicados em
1995, no 3o CBPol. Esses números evidenciam duas constatações: - o crescimento da produção científica
brasileira; e o reconhecimento da importância dos Congressos da ABPol pela comunidade.
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Temas

Durante os quatro dias do even-
to foram apresentados, em até 4
sessões simultâneas,  199 trabalhos
na forma oral e 219 como pôster,
abrangendo  diversos temas como
aditivos, biomateriais, caracteriza-
ção estrutural, caracterização/de-
gradação, caracterização geral,
modificação química e proprieda-
des elétricas.

A organização do 4o CBPol
trouxe algumas inovações, como a
realização de micro-simpósios em
temas de grande abrangência e tam-
bém o oferecimento de cursos rá-
pidos sobre caracterização e
processamento de polímeros.

Quanto aos micro-simpósios,
cinco temas receberam tratamento
especial, com a reunião dos traba-
lhos dos autores nacionais e de vá-
rios pesquisadores de renome
internacional, que apresentaram o
que há de mais novo em pesquisa
nas áreas de Blendas e Compósitos
Poliméricos, Membranas Poli-
méricas, Polímeros Naturais,
Processamento e Reciclagem de

universidades, centros de P&D e
escolas técnicas ligadas a polí-
meros, além das agências, empre-
sas e instituições patrocinadoras.
Embora fosse um dos objetivos da
Comissão Organizadora, a inclusão
do programa e dos trabalhos na
Internet não foi possível desta vez,
mas sem dúvida ocorrerá na próxi-
ma edição do Congresso.

O Congresso ofereceu também
a todos os participantes um anima-
do jantar de confraternização no
Restaurante Casquinha de Siri,
vencendo por larga margem a con-
corrência do conhecido grupo
Olodum, que fazia seu ensaio na
mesma data do jantar. A hospitali-
dade baiana se encarregou da pro-
gramação social dos outros dias,
trazendo um clima de alegre cor-
dialidade que favoreceu bastante a
interação entre os congressistas.

Convidados
Não menos surpreendente foi a

participação de pesquisadores do
exterior, cuja vinda, nos eventos an-
teriores, sempre foi integralmente
financiada pelas agências de fo-

Polímeros e Síntese e Caracteriza-
ção de Polímeros.

Outra inovação bem aceita pe-
los participantes foi o oferecimen-
to dos dois cursos rápidos. O
primeiro deles, sobre Proces-
samento de Polímeros, foi ministra-
do pelo Prof. John Vlachopoulos, da
McMaster University, do Canadá.
O outro, sobre Caracterização de
Polímeros, abordou as técnicas de
caracterização por infra-vermelho,
DSC, GPC e NMR e foi ministra-
do por conhecidos especialistas na-
cionais, como Prof. José Augusto
M. Agnelli (DEMa-UFSCar), Dra.
Lucia D. B. Machado (IPEN/
CNEN), Prof. Marcos Lopes Dias
(IMA-UFRJ), Dra Sônia Menezes
(CENPES/Petrobrás) e  Profa Ma-
ria Inês B. Tavares (IMA-UFRJ).

Anais
Acompanhando as tendências

tecnológicas mais recentes, os tra-
balhos do Congresso foram reuni-
dos em CD ROM, distribuído a
todos os participantes. Manteve-se,
todavia, uma edição gráfica com ti-
ragem limitada, distribuída para
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mento do Brasil e/ou por algumas
empresas. A credibilidade do Con-
gresso no exterior e, sem dúvida
alguma, a influência da hospitali-
dade baiana fizeram com que a qua-
se totalidade dos 25 especialistas
convidados viajasse com recursos
próprios, necessitando de auxílio
apenas para estadia.

Os palestrantes convidados, o
título das respectivas palestras e
suas instituições de origem são
listados a seguir:

•A. I. Isayev - Injection molding
and its relevance to the technological
practice - The Univ. of Akron (EUA)

•A. Razavi - Stereotacticity
modification via reversible and
irreversible site transformation -
Fina Recherche (Bélgica)

• B. Rivas - Polymers in liquid
phase to remove metal ions - Univ.
de Concepción (Chile)

• C. Azuma - Some problems in
the molecular weight determination
of acrylonitrile polymers using amide
solvents and polyamides using HFIP
- The Univ. of the Air (Japão)

• C. L. Tucker III - Predicting
flow-induced microstructure in
polymer blends and composites -
Univ. of Illinois (EUA)

•C. Noel - Orientation deve-
lopment in injection molding of
liquid crystalline aromatic polymers
-  École Super. de Physique et de
Chimie Industrielles (França)

• D. Radic - Functionalization
and specific interactions in polymer
blends - Pontifícia Univ. Católica
(Chile)

•D. Vesely - Microstructural
investigation of polymer blends -
Brunel Univ. (Inglaterra)

•F. E. Karasz - Multicomponent
chromophores in polymer light
emitting diodes -  Univ. of Massa-
chussetts (EUA)

•G. Fink - A study on the me-
chanism of stereospecific polyme-
rization: development of a universal

model to demonstrate the rela-
tionship between metallocene
structure and polymer micros-
tructure -  Max-Planck Inst. fur
Kohlenforschung (Alemanha)

•G. Maier - Synthesis and cha-
racterization of segmented
blockcopolymers by 1,3-dipolar
cycloaddition -  Technische Univ.
München (Alemanha)

•H. Sautereau - Fracture pro-
perties of preformed particles
toughened epoxy networks -  UMR/
CNRS (França)

• J. A. Covas - Modelação da
extrusão de polímeros - previsões e
sensibilidade aos parâmetros do pro-
cesso -  Univ. do Minho (Portugal)

•J. Vlachopoulos - Recent pro-
gress and future challenges in
computer-aided polymer processing
analysis and design -  Mc Master
Univ. (Canadá)

•K. Nishinari - Rheological and
DSC studies of gel-sol transition in
industrially important polymers -
Osaka City Univ. (Japão)

• K.-V. Peinemann - Polymeric
membranes for separation of
hydrocarbons from organic
mixtures -  GKSS Research Center
(Alemanha)

•M. P. Gonçalves - Reologia de
sistemas mistos xantano/goma de
alfarroba (LBG) em presença de di-
ferentes electrólitos -  Univ. do Por-
to (Portugal)

•M. Rinaudo - Chitin: chemical
modifications and properties -
Centre de Recherches sur les
Macromolécules Végétales (França)

•N. Ogata - Intelligent polymer
systems for optical resolutions -
Sophia Univ. (Japão)

•O. Okay - Inhomogeneous and
heterogeneous networks by free-ra-
dical crosslinking copolymerization
-  Tubitak Marmara Research Center
(Turquia)

•R. Chûjô - NMR characte-
rization of ancient silk, static and

dynamic -  Teikyo Univ. of Science
and Technologie (Japão)

•R. H. Schuster - Morphological
and mechanical consequences of
phase bonding in polybutadiene -
Deutsches Inst. fur Kautschuk-
technologie (Alemanha)

•R. J. J. Williams - Thermoplastic
- Thermoset Blends -  Univ. of Mar
del Plata (Argentina)

•R. Stadler - Nonconventional
superstructures and properties in
multicomponent block copolymers -
Univ. of Bayreuth (Alemanha)

•T. Simonazzi - State of the art
and future prospects of polyolefin
polymerization and technologies -
Montell Polyolefins Centro Ricerche
“G. Natta” (Itália)

Patrocínio
Viabilizou financeiramente a

realização do 4o CBPol o apoio das
17 empresas de polímeros que
patrocinaram o Congresso, parti-
cipando ou não da exposição in-
dustrial. Mais que uma colaboração,
a iniciativa reforçou a interação
universidade-empresa, fortalecen-
do os canais de comunicação en-
tre os profissionais dos mais
diversos setores. Patrocinaram o
congresso as seguintes empresas/
instituições: Basf S/A, CETIND/
BA, Ciba Especialidades Químicas,
CPB/Bayer, Dinateste Ind. e Com.
Ltda., DP Instrumentos Científicos
Ltda., G.E. Plastics South America,
Imp. e Exp. de Medidores Polimate
ltda., Irmãos Semeraro Ltda.,
Magnesita S/A, Micronal S/A,
Netzsch do Brasil Ind. e Com.
Ltda., OPP Petroquímica S/A,
Perkin-Elmer Ind. e Com. Ltda.,
Polialden/Ciquine, Polibrasil Resi-
nas S/A e Rhodia-Ster Fipack S/A.

Ressalte-se, ainda, a substancial
contribuição financeira oferecida pela
Secretaria da Indústria, Comércio e
Mineração e pelo Centro de Apoio ao
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Desenvolvimento Científico e
Tecnológico da  Secretaria do Plane-
jamento, Ciência e Tecnologia do Es-
tado da Bahia, aliada à das agências
de fomento que tradicionalmente pa-
trocinam os Congressos da ABPol,
como FAPESP, FINEP e CNPq.

Resultados

O número total de participan-
tes - 478 - foi além das expectati-
vas mais otimistas, considerando-se
principalmente os custos de des-
locamento até Salvador, em espe-
cial para os pesquisadores e alunos
dos Estados mais distantes. O em-
penho de cada um foi justificado
pela seriedade dos eventos anteri-
ores, que sempre primaram pela
apresentação do que havia de me-
lhor em pesquisa de polímeros no
Brasil. Uma rápida pesquisa feita
durante o Congresso entre convi-
dados e conhecidos pesquisadores
brasileiros apontou os pontos for-
tes e também algumas sugestões
para os próximos congressos, re-
sumidas a seguir:

Sugestões: ! realização de ple-
nárias com pesquisadores brasilei-
ros; ! realização de mesas-redondas;
! publicação de artigos completos;
! apresentação das transparências e
slides em inglês; ! diminuição do
número de trabalhos apresentados e
aumento do tempo para discussão,
em especial das palestras principais;
!padronização do nome dos auto-
res nos abstracts de acordo com as
normas internacionais

Pontos Positivos: ! a confec-
ção dos Anais em CD ROM; ! ex-
celentes apresentações de jovens
pesquisadores; ! a concentração
das atividades permitiu muitos
contatos; ! nível dos trabalhos
muito bom, comparável ao de
muitos eventos internacionais; !
expressiva participação de jovens,
sobretudo mulheres, contrastando
com os congressos europeus

Contribuição Científica - Novidades

As maiores novidades do 4º
Congresso ficaram por conta do
expressivo número de trabalhos
apresentados em algumas área,
como reciclagem e processamento,
o que até poderia ser entendido
como uma certa preocupação dos
pesquisadores com a solução de
problemas tecnológicos e, em al-
guns casos, com a aplicabilidade
dos resultados.

O 4o CBPol contou, na co-auto-
ria dos trabalhos ou como congres-
sistas,  com cerca de 37 diferentes
empresas e mais de 100 instituições
do Brasil e do exterior. Esses núme-
ros representam percentuais signifi-
cativos da participação industrial,
desmistificando a rotulação desse
tipo de eventos como  puramente
“acadêmicos” ou “científicos”.

Premiação

O Congresso novamente pre-
miou os melhores trabalhos de alu-
nos de doutorado, mestrado e
iniciação científica. Vários deles,
segundo membros da Comissão
Avaliadora, realmente surpreende-
ram por seu bom nível, tornando a
tarefa bastante difícil. Os trabalhos
selecionados foram os seguintes:

Melhores Trabalhos:

Iniciação científica - “Obten-
ção, caracterização e estudo estru-
tural de blendas de poliacrilamida/

polietilenoglicol”, apresentado por
Cristiane V. Ferreira, orientada do
Prof.  Roberto Fernando S. Freitas
(UFMG- Depto. de Eng. Química)

Mestrado - “Simulação do
processo de polimerização de
metacrilato de metila: modelagem
das reações controladas por di-
fusão”, apresentado por Mário
José de Souza Neto, orientado do
Prof. Reinaldo Giudici (Politéc-
nica da USP)

Doutorado - “Grafitização de
anidrido maleico em polipropileno
por extrusão reativa”, apresentado
por Sílvia Helena do Prado Bettini,
orientada do Prof. José Augusto M.
Agnelli (UFSCar/DEMa)

Menções Honrosas:

Iniciação científica:

-  “Adsorção de ions metálicos
em terpolímeros de vinilpiridina
estireno e divinilbenzeno e em
copolímeros de acrilonitrila e
divinilbenzeno”, apresentado por
Valmir Jacinto da Silva, orientado
do Prof. Denilson Rabelo (Univ.
Fed. de Goiás)

- “Influência das concentrações
de monômero principal e de agente
reticulante na temperatura de tran-
sição vítrea do gel termosensível
poli(N-isopropilacrilamida)”, apre-
sentado por Isa S. Duarte, orientada
do Prof. Ricardo G.  de Sousa
(UFMG - DEQ)

Participação no 4o Congresso quantificada numericamente por países e estados:
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- “Membranas porosas de
poli(ácido lático): separação de
fases e morfologia” , apresentado
por Sheila Contant, orientada da
Profa  Rita Zoppi  (UNICAMP-IQ)

Mestrado:

- “Propriedades fisico-quími-
cas e mecânicas de membranas de
poli(ácido-lático) com adição de
plastificante”, apresentado por
Rubens M. Luciano, orientado da
Profa. Eliana Ap. Rezende Duek
(UNICAMP/FEM)

- “Physical aging behavior of a
DGEBA/DDM system studied by
thermal analysis”, apresentado por
Isabel Cristina Riegel, orientada do
Prof. Dimitrios Samios (UFRGS/IQ)

Doutorado

- “Dopagem de Polianilina por
Descarga Corona”, apresentado por
Aldo Eloizo Job, orientado do Dr.
Luiz Henrique C. Mattoso
(CNPDIA/EMBRAPA)

- “Determinação do volume li-
vre do gel poli(N-isopropi-
lacrilamida) e alguns de seus
copolímeros  com acrilamida atra-
vés de aniquilação de pósitrons”,

apresentado por Ricardo Geraldo
de Souza, orientado do Prof.
Roberto Fernando S. Freitas
(UFMG/ DEQ)

Assembléia Geral
A Assembléia Geral dos asso-

ciados da ABPol, realizada habi-
tualmente durante os Congressos,
tornou-se um ponto de encontro
importante, tanto para a prestação
de contas da Diretoria cuja ges-
tão está terminando, como para a
discussão das mais variadas ques-
tões que afetam a entidade. Um
dos assuntos abordados foi o lo-
cal para o próximo Congresso, já
tendo havido algumas sugestões
para que seja em Manaus,
Florianópolis ou São Paulo. Ou-
tro ponto bastante enfatizado é a
comemoração dos 10 anos da As-
sociação, em 1998, que irá mere-
cer especial atenção da nova
Diretoria, sob a presidência do
Eng. Edson R. Simielli.

Nova Diretoria

Conforme noticiado na edição
anterior da revista, foi empossada

no último dia do Congresso a Di-
retoria que estará à frente da ABPol
pelos próximos dois anos e que está
assim constituída: Presidente - Eng.
Edson Roberto Simielli; Vice-Pre-
sidente e Diretor Administrativo -
Prof. Sílvio Manrich; Diretoria de
Formação e Treinamento - Prof.
José Augusto M. Agnelli; Direto-
ria de Eventos - Eng. Júlio Harada;
Diretoria Técnico-Científica e de
Regionais - Prof. Ailton de Souza
Gomes; Diretoria de Publicações
Técnicas - Prof. Chang T. Kiang;
Diretoria de Comissões Técnicas -
Prof. Luiz Antonio Pessan; Dire-
toria de Relações Institucionais -
Eng. Nelson Pinto Semeraro:  Di-
retoria de Marketing e Produtos -
Eng. Ernst H. Spieth.
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A ABPol agradece a colabora-
ção dos membros das três Comissões
responsáveis pela organização geral,
avaliação dos trabalhos recebidos e
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graças a sua experiência e dedicação,
fizeram do 4o CBPol o sucesso que
nossa comunidade merecia.

Solenidade de abertura do 4º CBPol


