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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

Em maio ocorreu a Brasilplast em São Paulo e a Braskem cedeu um espaço para a 
ABPol apresentar uma palestra sobre “Ensino e Pesquisa no Brasil”. Foi um desafio acei-
tar, pois não se tinha um levantamento dos grupos de pesquisa que estavam trabalhando 
no tema. No primeiro momento pensávamos que apesar do trabalho, conseguiríamos 
fazer a identificação dos grupos com suas principais áreas de atuação. Deparamos-nos 
com praticamente 500 grupos registrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, 
com grupos em todas as regiões do país. No norte tem um grupo no Pará e nas outras 
regiões tem grupos em todos os estados, com exceção do Maranhão. 

A Pesquisa na área de polímeros iniciou-se nas Universidades pela Profª Eloisa 
Mano, na década de 60 e no final da década de 70, mais 3 outras universidade já estavam 

trabalhando na área, UFSCar, UNICAMP e UFRGS. Em um pouco mais de 30 anos chegamos a esse número 
surpreendente.

Com relação ao ensino, o tema é abordado principalmente nos cursos de química, física e nas engenharias e 
atualmente temos dois cursos de graduação em engenharia de plásticos e alguns cursos de tecnólogos em polí-
meros. Vários programas de pós-graduação, e muitos deles muito bem conceituados, tem linhas de pesquisa nas 
várias área de polímeros, desde as tradicionais até as que estão crescentes como as de biomateriais aplicados à 
medicina, odontologia e farmácia.

Um desafio para a ABPol, agora, seria construir um banco de dados sobre as linhas de pesquisa, pesquisadores 
que atuam na área e os centros de pesquisa e instituições de ensino, e colocá-lo a disposição da comunidade. 

Raquel S. Mauler

e d i t o r i a l

Estamos entregando aos nossos leitores e pesquisadores esta edição no. 2 da revista Polímeros: Ciência e 
Tecnologia contendo 12 artigos científicos, sendo um de revisão sobre processos de síntese e mecanismos de 
degradação e sua reciclagem e uma matéria  sobre” O uso das bases de dados espectrais da Bio-Rad Informatics 
Division em correlações espectro-estrutura de polímeros”.

A ABPol também tem a satisfação de comunicar que disponibilizou um novo produto que é um CD  conten-
do todos os artigos que já foram publicados na revista Polímeros desde sua primeira edição em 1991, onde os 
nossos leitores poderão de forma prática , rápida e extremamente valiosa realizar uma revisão bibliográfica sobre 
diferentes temas envolvendo tecnologia, processamento estrutura e propriedades em polímeros. 

Relembramos e enfatizamos a importância da participação de nossa comunidade no 10º CBPol que acontece-
rá no mês de Outubro em Foz de Iguaçu. Convidamos todos os leitores e pesquisadores para enviarem trabalhos 
e informamos da possibilidade de sua publicação futura, em sua versão completa, na revista Polímeros.

O conselho editorial da revista agradece a todos os colaboradores que tem continuadamente mantido o ele-
vado nível de nossos artigos científicos, mas também volta a lembrar da necessidade de citarmos estes artigos 
e outros que já foram publicados em nossa revista nos trabalhos internacionais. Assim em um futuro próximo 
poderemos pleitear junto ao sistema Qualis um fator de impacto compatível com a qualidade de nossa revista.
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