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O Oceania Convention Center está localizado na Praia dos Ingleses, norte da 
Ilha de Santa Catarina a 30 Km do centro de Florianópolis.
Apresenta instalações modernas, climatizadas com ar condicionado central, 
salas com internet wireless, isolamento acústico, palco e gerador. O centro 
de convenções é divido em dois andares, sendo que o piso térreo dispõe de 
seis (06) salas com capacidade para 120 pessoas cada, moduláveis para 
três (03) salas para 250 pessoas, além de foyer e praça de alimentação. O 
piso superior dispõe de um auditório com 990 m2 com pé direito de 6,40 m 
com capacidade para 1500 pessoas, além de camarins, mezanino e bares. A 
rede hoteleira próxima ao Oceania Convention Center é expressiva e 
diversificada em termos de valores e com aproximadamente 2000 leitos num 
raio aproximada de 1 Km (Obs: a lista de hotéis será disponibilizada no site do 
evento em breve).

PROMOÇÃO:

Universidade Federal 
de Santa Catarina

Oceania Park Hotel 

Florianópolis

Ponte Hercílio Luz

Organização:



A Associação Brasileira de Polímeros – ABPol tem o prazer de convidar os 

profissionais da área de Ciências e Tecnologia de Polímeros  para o 12º 

Congresso Brasileiro de Polímeros – 12º CBPol, a ser realizado em 

Florianópolis – SC, no período de 22 a 26 de Setembro de 2013.

O CBPol, maior evento da área de polímeros realizado no Brasil, vem sendo 

organizado bianualmente, desde 1991 e configura como um legítimo fórum de 

discussão de temas de caráter cientifico, tecnológico e mercadológico, em sua 

última edição em 2011 contamos com a participação de mais de 1000 

inscritos de diversas instituições de ensino, de P&D, atuando na área de 

polímeros no Brasil, na América Latina  e de outros países. Percebendo a 

importância  e o potencial do evento, importantes empresas ligadas aos 

setores Petroquímico, de insumos, de transformação e de equipamentos, vem 

participando ativamente do congresso, expondo seus produtos e ministrando 

palestras de cunho mercadológico e técnico.

Além da participação do setor industrial na apresentação de palestras técnicas 

em sessões específicas, haverá paralelamente ao evento, uma exposição de 

produtos e equipamento de diferentes empresas. 

Todos os trabalhos estarão reunidos em um CD ROM incluindo os trabalhos 

completos dos palestrantes convidados, está em avaliação a possibilidade da 

publicação de trabalhos em periódicos da área de polímeros.

Serão premiados os melhores trabalhos de alunos de graduação, mestrado e 

doutorado, conforme normas a serem divulgadas.

Além dos pesquisadores serão convidados alunos para apresentação de 

trabalhos em sessões coordenadas por tema específico. Todos os trabalhos 

aprovados poderão ser apresentados na forma de pôster.

Inscrições: As datas limites serão divulgadas na 2ª Circular e nas home-pages 

da ABPol e do Congresso. Serão estabelecidos valores especiais na inscrição 

para os associados da ABPOL.  

12º Congresso Brasileiro de Polímeros

SESSÕES E TEMAS:

- Adesivos e revestimentos; Aditivos e formulação;

- Biopolímeros e polímeros biodegradáveis;

- Blendas poliméricas; Compósitos e nanocompósitos poliméricos;

- Correlação estrutura e propriedades nos polímeros; 

- Degradação, estabilização de polímeros; 

- Emulsões, tintas e vernizes; 

- Mercado e desenvolvimento tecnológico; 

- Polímeros para a indústria do petróleo e gás natural;

- Membranas e barreiras poliméricas;

- Polímeros para eletroeletrônica, semi-condutores, aplicações magnéticas;

- Práticas do ensino de polímeros; 

- Processamento, Processos de polimerização: Síntese e simulação;

- Reciclagem e reologia de polímeros; 

- Sistemas poliméricos nanoestruturados;

- Técnicas experimentais convencionais e avançadas de caracterização;

- Outras áreas não contempladas;

Os trabalhos serão apresentados em sessões simultâneas, sob a forma 

oral ou em pôster, nas áreas científica e tecnológica de polímeros, 

abordando os mais diversos temas:

EXPOSIÇÃO INDUSTRIAL:

PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS: 

PREMIAÇÕES DE TRABALHOS: 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS: 

A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS 

O congresso está sendo estruturado com vistas a contemplar: 

conferências plenárias (convidados estrangeiros e nacionais), palestras 

“keynotes” (pesquisadores), sessões coordenadas por temas (áreas) 

específicos (pesquisadores, alunos), minicursos e mesa-redonda em 

tópicos relevantes na área de polímeros.

Florianópolis foi fundada há 286 anos e destaca-se 
pela sua alta qualidade de vida. A capital catarinense 
encontra-se localizada em grande parte na Ilha de 
Santa Catarina, possuindo cerca de 100 praias 
consideradas também as continentais. Possui uma 
população aproximada de 450.000 habitantes. O 
principal cartão postal, que identifica a cidade, é a 
famosa Ponte Hercílio Luz, que historicamente foi a 
primeira ligação rodoviária entre a ilha e o 
continente.

A cidade apresenta as características climáticas 
inerentes ao litoral sul-brasileiro. As estações do ano são 
bem caracterizadas, com o verão e o inverno bem 
definidos, e o outono e a primavera apresentando 
características semelhantes. A temperatura média anual 
é de 21% e pela proximidade do mar, a umidade relativa 
do ar é de 80% em média. A precipitação é significativa e 
bastante distribuída por todo o ano. A economia 
fundamenta-se principalmente no setor tecnológico, 
além do comércio, do turismo e da prestação de 
serviços. 
 O transpor te público em Florianópolis ocorre 
principalmente através de ônibus. Utiliza-se pouco no 
município o transporte marítimo, exceto em função do 
turismo, embora ocorram linhas regulares de transporte 
lacustre na Lagoa da Conceição, um dos pontos 
turísticos da cidade. Florianópolis é um dos principais 
destinos turísticos no Brasil e o aeropor to internacional 
Hercílio Luz tem sido a principal entrada recebendo 
anualmente cerca de 2,5 milhões de passageiros. Uma 
das principais fontes de renda de Florianópolis é o 
turismo, sendo considerada pelos que a visitam como 
detentora de uma beleza singular, com fortes traços da 
cultura açoriana, os quais são observados no folclore, 
nas edificações, na culinária, nas tradições religiosas e 
no artesanato. Dentre os atrativos turísticos da capital 
podem-se apontar, além das praias, as localidades onde 
se instalaram as primeiras comunidades de imigrantes 
açorianos, tais como o centro histórico da cidade, o 
Ribeirão da Ilha, a Lagoa da Conceição e Santo Antônio 
de Lisboa. 


