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ABPol 30 Anos 
Conectando a Comunidade Brasileira de Polímeros

O Histórico da Fundação

Em 23 de Setembro de 1988 nascia oficialmente 
a Associação Brasileira de Polímeros, a nossa ABPol 
(Figura 1), essa ideia de existir uma Associação voltada 
para as atividades relativas aos Polímeros no Brasil surgiu 
em Março de 1988, por meio de Professores da área de 
Polímeros do Departamento de Engenharia de Materiais 
da Universidade Federal de São Carlos (DEMa/UFSCar). 
A intensão se propagou pelo Brasil, e foi discutida com 

Professores Universitários, Profissionais da indústria e 
Pesquisadores de Centros Pesquisa que atuavam na área de 
Polímeros. A Associação seria uma entidade organizada de 
forma autônoma e imparcial, voltada aos profissionais da área 
de polímeros, cujos objetivos seria a divulgação de trabalhos 
técnicos e científicos por meio de uma revista brasileira, 
além de promover e apoiar a realização de eventos nacionais 
e internacionais como Congressos, Cursos e Reuniões.

A Associação teria um foco diferenciado daquelas 
exclusivamente empresariais, uma vez que a organização 
e fomento de congressos científicos de alto nível e revista 
científica não eram naquele momento uma atividade 
prioritária para o setor industrial. Outro ponto importante 
comentado quando se fundou a ABPol, é que ela não deveria 
reunir apenas empresas e instituições, mas principalmente 
profissionais da área que poderiam ser, inclusive, totalmente 
independentes de uma empresa ou universidade. Nesse sentido, 
no mês de junho de 1988 foram iniciados os preparativos 
para fundação da Associação, e nesse período ocorreu 
uma cerimônia no DEMa/UFSCar, pois havia uma equipe 
interessada e que daria todo o apoio necessário, com suporte 
técnico, instalações e funcionários para a preparação do 
evento. Ainda que não existisse como entidade, diversas 
empresas participaram e patrocinaram o evento. Após 
consulta a outras entidades que se assemelhavam naquilo 
que a Associação propunha, foi escrito um estatuto e 
posteriormente aprovado em assembleia. Dessa forma, no 
dia 23 de Setembro de 1988 (entrada a primavera daquele 
ano) com a presença de 145 pessoas (Quadro 1) em um 
evento denominado “1º Encontro Nacional da Associação 
Brasileira de Polímeros”, foi celebrada a fundação da ABP 
– Associação Brasileira de Polímeros, e assim foi lida a ata 
de fundação (Figura 2). Dessa forma todos os participantes 

da Cerimonia que exerciam atividade relacionada a área de 
polímeros foram considerados sócios fundadores da ABPol.

Tiveram também algumas entidades que apoiaram a 
fundação da ABPol, e foram consideradas “Patrocinadores 
Fundadores da ABPol”, e tais entidades foram as seguintes: 
Departamento de Engenharia de Materiais e Programa de 
Pós-Graduação em Ciências e Engenharia de Materiais 
da UFSCar, IBM Brasil Ltda., Polisul Petroquímica S.A., 
Resana Petroquímica S.A., Polialdem Petroquímica S.A. 
e Polipropileno S.A.

No início era ABP, mas como já existiam outras entidades 
com essa sigla, ela foi modificada para ABPol (Figura 3).

Os participantes do evento que atuavam na área de 
polímeros foram considerados sócios fundadores da ABPol, 
e as entidades que apoiaram a fundação foram consideradas 
patrocinadores fundadores. Durante o evento ocorreu uma 
mesa redonda com presença de diversas celebridades, e 
dentre elas a professora Eloísa Mano, que com um belo 
discurso encorajador, motivador e também desafiador, 
citou que “... é fácil criar uma entidade como essa, o 
difícil é mantê-la, fazê-la crescer, funcionar e atingir seus 
objetivos”. Nesse dia foi ainda eleito o primeiro Conselho 
provisório da ABPol, e em reunião posterior foi eleita a 
primeira diretoria provisória (Quadro 2).

Figura 1 – (a) Fundação da ABP – Associação Brasileira de Polímeros durante o 1º Encontro Nacional da Associação Brasileira de 
Polímeros, (b) assinatura da Ata de Fundação pela Professora Eloisa Mano.

(a) (b)
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 Quadro 1 – Participantes do 1º Encontro da Associação Brasileira de Polímeros, inicialmente denominada por ABP e posteriormente ABPol.

Silvio Manrich Henrique Northfleet Neto Marco Antônio Boix do Nascimento

Elias Hage Júnior Carlos Ventura D’Alkaine Eliezer Gibertoni

Rosario E. Suman Bretas Eloy S. Alvarez Luiz Fernando Rodrigues Brano

José Augusto Marcondes Agnelli André Victor Danc Luiz Gonzaga de Carvalho

Sebastião Vicente Canevarolo Jr. Edison Bittencourt Geber D. Pedroza

Abigail Lisbão Simal Frahnz Hintermayer Walter Paschoalino Filho

Rinaldo Gregório Filho Flaisa Pinotti Zabotto Sérgio Sanchez

José Alexandrino de Sousa Arnaldo Antônio Ditlef Gilmar A. S. Martins

Amadeu J. Logarezzi Jean Richard Dasnoy Alexandre A. R. de Pontes

Luiz Antônio Pessan Marinho Hans Etore Luis Della Barba,

Sati Manrich Jurgen Kestenbach Milton Gonçalves Barbosa

Edson Simielli Sérgio Antônio Balbi Roberto Nardinelli Filho

Aloísio Manso Silva Paulo Aparecido dos Santos Benedito Laércio de Camargo

Juan Raul Quijada Nádia Chaves Pereira de Souza Lygia Ribeiro Gil

Eloisa Biasotto Mano Antônio Mário Donato Keiji Maeshiro

Ivo Bocatto Nelson Rondo Wladimir de Souza Moraes

Geraldo R. de Almeida Sérgio Paulo Campane Filho Paulo Sérgio Budin

Rubens Rela Filho Antônio José Felix de Carvalho Éderson Catóia

Wilson Z. Franco Filho Marcelo Aparecido Chinelatto Ricardo Luis Duarte de Souza

Giovanni Molinaro Carlos Koiti Kobayashi Luciano Rodrigues Nunes

Luiz Carlos Roncaglione Hélio Kiyoiti Motooka Walmir H. Wada

Wladimir Pedro Castanheiro Marco Antônio Simabuko Luiz Di Souza

Silvio José Marola Augusto César Lovo Roberto M. Mitsuoka

Heloisa de Moraes Grimaldi Roberto Araújo Moncorvo Dilermando N. Travessa

Luiz Henrique Land Manier Zoé Cecília de Araujo Moncorvo Adriana Scoton Antônio

Marcus Luiz Pontarolli Marino Francesco Gaiofatto João Carlos Colmenedo

Roberto Klaus Huessner Márcia Papa Ciminelli Celso Morgon

Luiz Adolfo Bascheira Luis Ernesto Roca Aldo Sussumu Tanaka

Mario Colin Bruno Aparecido D. Silveira Antonio Pascoal Del’Arco Jr.

Fernando de Almeida Castro Nelson Fumio Kunieda Luis Segnini Pulitano

Odair Timi Sérgio Monsanto de Paula Maria Cristina B. de Jesus

Luis Fernando D. Cassinelli Adhemar Ruvolo Filho João Carlos Girioli

Warney José Juns Áiala Cláudio Bartholomeu de Barros Altair Pupin Júnior

Luiz Carlos Martins Disnei Aparecido Lamas Tomaz T. Ishikawa

Wagner Frollini Zabotto Maria da Conceição Geraldes Maurizio Ferrante

Nelson José Piccoli Marcus Vinícius Caneppele Nilson Casimiro Pereira

Antônio Celso Jiampaulo Gil de Carvalho Antônio Carlos Rosalini

Ferraz Marcos Paulo Roberto A. S. Branco Maria Zanin

Rogério de Souza Paulo Sérgio Braga de Souza Sebastião Elias Kuri

Atílio Eduardo Reggiani Armando Braga de Souza Mori Yoshiro

Rose Mary Araújo Gondim Mário E. P. Reis Jan Willem Orberg

Mariângela Palácio R. Sanches Erika Kunieda

João Alioti Júnior José Roberto Bertolino
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Figura 2 - Ata de Fundação da ABPol.
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Figura 3 – Logomarca ABP (a) e posteriormente ABPol (b).

Quadro 2 – Todos os Presidentes da ABPol em seus 30 anos de existência, e atual Diretoria e Conselho Diretor.

Primeira diretoria provisória da ABPol 1988 a 1989 Presidente Mandato Instituição

Presidência

Silvio Manrich (UFSCar)

Presidente

Jan W. Oberg (Resana)

Vice-presidente

Diretores

Edison Bittencourt (Unicamp)

Eloy Alvarez (Proquigel)

Luiz Henrique Northfleet (UFRGS)

Mário Colin (Ambalit)

Paulo Roberto Branco (Royal Diamond Dielétricos S.A.)

Sebastião V. Canevarolo Jr. (UFSCar)

Zoé Cecília de Araújo Moncorvo (Pepasa)

Silvio Manrich

1988 a 1989

DEMa - UFSCar
1989 a 1991
1991 a 1993
1999 a 2001

Francisco J. X. de 
Carvalho 1993 a 1995 CTA

Ailton de Souza Gomes 1995 a 1997 IMA - UFRJ
Edson Roberto Simielli 1997 a 1999 GE Plastics S.A.

Domingos Antonio 
Jafelice

2001 a 2003
DSM

2003 a 2005

Raquel S. Mauler
2005 a 2007

IQ - UFRGS
2007 a 2009

Dellyo Ricardo S. 
Álvares

2009 a 2011
CENPES -PETROBRAS

2011 a 2013

Luiz Antonio Pessan
2013 a 2015

DEMa - UFSCar
2015 a 2017

José Donato Ambrósio 2017 atual CCDM - UFSCar

Atual diretoria e Conselho Diretor eleito da ABPol (2017-2019)
Presidência
José Donato Ambrósio - (CCDM - UFSCar)
Presidente
Marco-Aurélio De Paoli - (IQ - UNICamp)
Vice-Presidente
Diretoria*
Rodrigo Lambert Oréfice - (UFMG)
Diretor de Inovação e Tecnologia
Cesar Liberato Petzhold - (IQ - UFRGS)
Diretor de Publicações
Derval dos Santos Rosa - (CECS - UFABC)
Diretor de Comissões Técnicas
Edvani Curti Muniz - (DQ - UEM)
Diretor de Regionais
Antonio José Felix de Carvalho - (EESC – USP)
Diretor de Eventos
Marco Antonio Cione - (BRASKEM)
Diretor de Relações Empresariais
Adhemar Colla Ruvolo Filho - (DEMa - UFSCar)
Diretor Técnico Científico

Demais Conselheiros
Edcleide Maria Araújo – (DEMa - UFCG)
Élcio Hobi de Oliveira - dpUNION
Elisabete Frollini – (IQSC – USP)
Hélio Wiebeck – (POLI – USP)
Julio Harada - Harada Hajime Machado Consultoria Ltda
Laura Hecker de Carvalho – (UAEMa - UFCG
Leonardo Bresciani Canto – (DEMa – UFSCar)
Luis Fernando Dagnoni Cassinelli - Elabora Consultoria
Luiz Henrique Catalani – (IQ – USP)
Mara Zeni Andrade – (CCET- UCS)
Marcos Esteves de Oliveira - ARLANXEO
Rafael Barbosa Rodrigues - SABIC - Innovative Plastics
Raquel Santos Mauler – (IQ – UFRGS)
Sebastião Vicente Canevarolo Jr. – (DEMa –UFSCar)
Sérgio Henrique Pezzin – (CCT/UDESC)
Yêda Medeiros Bastos de Almeida – (DEQ - UFPE)

*todos os Diretores pertencem ao Conselho Diretor
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Atual diretoria e Conselho Diretor eleito da ABPol (2017-2019)
Diretorias Regionais

Ana Lucia Nazareth da Silva - (IQ - UFRJ)

Diretor Regional Leste

Daniel Pasquini - (IQ-UFU)

Diretoria Regional Minas Gerais

Josiane Dantas Viana Barbosa - (CIMATEC-SENAI)

Diretoria Regional Nordeste

Otavio Bianchi - (CCET - UCS)

Diretor Regional Sul

Conselho Fiscal

Edson Noriyuki Ito - (DEMat - UFRN)

Luiz Antonio Pessan - (DEMa - UFSCar)

Valdir Soldi - (IBTeC-LC)
*todos os Diretores pertencem ao Conselho Diretor

Com a fundação e seu registro no Fórum, realizaram-se 
reuniões de Diretoria e Conselho provisórios, para traçar os 
objetivos e atividades da ABPol. Como a ABPol ainda não 
possuía uma sede, muitos dos trabalhos eram realizados na 
residência do Prof. Silvio Manrich, o primeiro Presidente da 
ABPol. Porém no ano de 1989 o DEMa/UFSCar forneceu 
uma sala, no Laboratório de Polímeros, para a ABPol dar 
andamento nas suas atividades, e foi contratada uma secretária 
em período integral. Assim, visando maior abrangência 
e reconhecimento nacional foi realizado o 2º Encontro 
Nacional da ABPol nos dias 13 e 14 de julho de 1989, onde 
participaram mais de 300 pessoas. O local escolhido foi o 
prédio da FIESP São Paulo - SP, tendo patrocínios do CNPq, 
IBM, FIESP e Aprobad. O principal tema do encontro foi 
“Polímeros: a situação do Brasil no contexto mundial”, e 
o objetivo era mapear as instituições de ensino e pesquisa 
no Brasil. Neste encontro foi realizada uma assembleia 
geral para aprovação do Estatuto Social da ABPol. Dentre 
os resultados férteis deste encontro, dezesseis instituições 
apresentaram os seus programas de ensino em graduação 
ou pós-graduação, com seus grupos de pesquisas existentes. 
Uma vez consolidada como instituição, a ABPol tinha dois 
grandes desafios dentro de seus objetivos principais como 
instituição nacional, que eram a realização de um Congresso 
científico e tecnológico nacional e uma revista que divulgasse 
as pesquisas em polímeros realizadas no Brasil. Assim, em 
1991 foi realizado o 1º Congresso Brasileiro de Polímeros (1º 
CBPol), e neste mesmo ano foi lançado o primeiro número 
da revista “Polímeros: Ciência e Tecnologia”. O histórico 
destas duas grandes realizações e a situação atualizada 
das mesmas serão comentadas posteriormente. Conforme 
comentado por Silvio Manrich no documento de 20 anos 
da ABPol, com o Plano Collor no início da década de 90, 
que congelou todo o dinheiro de pessoas físicas, jurídicas 
e entidades sem fins lucrativos como a ABPol levou a uma 
forte crise financeira para todos. Isso fez com que o caixa 
da ABPol ficasse zerado por muitos meses e fez com que 
a Associação fechasse e interrompe-se suas atividades. No 
entanto, graças aos próprios sócios, a ABPol se levantou, pois 
ao pedir o apoio aos sócios, o resultado foi surpreendente, 
como lembra Edson Simielli que era presidente neste 
período. Assim o caixa foi refeito e a ABPol foi reativada, 

porque o mais importante era manter os compromissos 
com o quadro de funcionários e a consequente folha de 
pagamento a ser honrada.

Realizações marcantes ao longo da história da 
ABPol

1988 - Fundação da ABPol durante o 1º Encontro Nacional 
da Associação Brasileira de Polímeros. São Carlos, SP.

1988 – Publicação do 1º Boletim da ABPol de uma 
série de 6 boletins.
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1991 - 1º Congresso Brasileiro de Polímeros – 1º CBPol, 
São Paulo, SP.

1991 – Publicação da 1ª edição da revista Polímeros 
Ciência e Tecnologia.

1992 – 1ª Sede (alugada) da ABPol.

1992 – Seminário das Comissões Técnicas da ABPol, 
São Paulo, SP.

1993 - 2º Congresso Brasileiro de Polímeros. São Paulo, 
SP.

1997 – Credenciamento da ABPol pelo Ministério da 
Ciência e Tecnologia - MCT como Entidade Tecnológica 

Setorial de Polímeros - ETS-Polímeros.

1999 – Criação das Regionais da ABPol.
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2000 – 2ª Sede (alugada) da ABPol.

2006 – Congresso da IUPAC/MACRO 2006. Rio de 
Janeiro, RJ.

2009 – 10º Congresso Brasileiro de Polímeros – 
10º CBPol – Foz do Iguaçu-PR, com mais de 

1.000 participantes.

2007 – Aquisição da Sede própria – Rua São Paulo, 994.

2017 – Reforma da Sede da ABPol.

2018 – A revista científica da ABPol “Polímeros: Ciência 
e Tecnologia” se internacionaliza publicando todo o 
seu conteúdo em inglês. A manchete frontal afirma 

“Polímeros, agora apenas em inglês”.
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Relatos dos presidentes da ABPol

Silvio Manrich: 1988-1989, 1989-1991, 1991-1993 e 1999-2001

A ABPol nasceu de uma “conversa de corredor” que alguns professores da Universidade 
Federal de São Carlos do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar – DEMa 
tiveram em uma típica manhã em março de 1988. O nome da entidade foi fácil de encontrar 
e seria ABP (posteriormente se tornou ABPol), afinal já tínhamos na área de materiais as 
Associações Brasileiras de Cerâmica - ABC (fundada em 1933) a de Metais - ABM (fundada 
em 1944). Por coincidência, a nova Associação também estava sendo fundada em um ano 
com dois dígitos repetidos, 1988, tal como as outras duas associações. Depois do segundo 
grande encontro da ABPol, onde também tomou posse a “Primeira Diretoria Eleita” para 
mandato de dois anos, iniciaram as atividades de preparação para duas grandes jornadas. 
A primeira foi a preparação do primeiro Congresso Brasileiro de Polímeros, 1º CBPol. Talvez 
esse tenha sido um dos atos de maior coragem da entidade, pois se decidiu realizar o evento 
no Palácio de Convenções do Anhembi. O 2º CBPol foi outro desafio. Já era a terceira 
diretoria em exercício, e ela teve que decidir juntamente com o Conselho Diretor onde fazer 

esse congresso. Novamente fora defendida a sua realização no Anhembi. Isso inicialmente soou como uma bomba, pois 
ninguém se esqueceu do grande trabalho para realizar o 1º CBPol. Era, no entanto, uma oportunidade de fixar definitivamente 
a imagem de “entidade forte” no País. Nesse 2º CBPol obteve-se mais apoio, mais tranquilidade e mais sobras financeiras 
que sustentaram a ABPol por algum tempo. Assim, ao longo dos anos a ABPol tornou-se verdadeiramente a entidade dos 
profissionais da área de polímeros, e o CBPol tornou-se por sua vez, o evento para as divulgações técnicas e científicas. 
(Texto extraído do documento “20 Anos Associando os Profissionais da Área de Polímeros” da revista Polímeros: Ciência 
e Tecnologia, vol. 18, nº 4, 2008, escrito por Silvio Manrich com colaboração de Sebastião V. Canevarolo Jr.).

Francisco J. X. de Carvalho: 1993-1995

De 1993 a 1995 tivemos a honra de presidir a ABPol, neste período procuramos enfatizar 
a interação com o setor produtivo; dentro deste enfoque tivemos uma forte ligação com a 
indústria automobilística, fortalecendo a intenção deste setor na utilização de compósitos 
a base fibras e polímeros naturais; como resultados destas ações, a Mercedes Benz e outras 
indústrias passaram a ser patrocinadoras da ABPol. Ainda dentro deste enfoque foram criadas 
as Comissões Inter laboratoriais, cujos primeiros trabalhos foram também ligados com a 
indústria automobilística. Também atuamos na área de saneamento quando a SABESP 
devido a grandes perdas por vazamento nas ligações residenciais estava por abandonar as 
tubulações de polietileno; fizemos um seminário na SABESB e foi criada uma comissão 
técnica com a participação da indústria do polietileno, que elaborou especificações dos 
materiais e procedimentos de manuseio e instalação, que vieram a solucionar completamente 
os problemas. Também em nossa gestão tivemos a realização do Segundo e Terceiro CBPol 
em 1993 e 1995 nos quais fomos empossados e passamos o cargo. Ainda tivemos a realização 

do Primeiro Colóquio Internacional de Macromoleculares, em Gramado e o Seminário Internacional de Fibras e Polímeros 
Naturais em São Paulo. (Relatado por Francisco J. X. de Carvalho para esta publicação).

Ailton de Souza Gomes: 1995-1997

“O grande papel da ABPol é o de servir de fonte de divulgação, de consulta, de treinamento 
de pessoal e promotora de eventos no setor de polímeros no Brasil. Na administração anterior 
a ABPol procurou atender essas metas através do incentivo às Comissões de Caracterização, 
Reciclagem e de Reologia e Processamento; através da criação de Regionais no Sul, no Rio 
de Janeiro e na Bahia; na realização de seminários, cursos e o 4° Congresso de Polímeros; 
na criação da ETS Polímeros. A grande missão da ABPol para o futuro do setor de polímeros 
será a de fonte de referência para todos os tipos de ações no setor. No contexto acadêmico, 
através da divulgação de artigos técnico-científicos na revista e realização de cursos, 
seminários e congressos nacionais. No setor empresarial, através de atividades no setor, bem 
como no treinamento do pessoal técnico em novas técnicas e no conhecimento de novas 
tecnologias no setor através da vinda de especialistas convidados do exterior. O aumento 
do número de associados se dará através do incentivo à criação de novas regionais como, 
por exemplo, no Nordeste e em Minas Gerais, bem como na atração de estudantes. Acredito 

que com a implementação dos objetivos da ETS, a ABPol se consolidará como uma das mais importantes associações 
técnico-científica do País.” (Texto extraído do documento “ABPol 10 anos - Contribuições e Perspectivas” da revista 
Polímeros: Ciência e Tecnologia - Jul/Set-98 com depoimento de Ailton de Souza Gomes).
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Edson Roberto Simieli: 1997-1999

O período de 1997 à 1999 foi marcado por muitas turbulências e incertezas, face às enormes 
dificuldades financeiras que estávamos enfrentando. Se por um lado o futuro da ABPol parecia 
incerto, por outro, despertou em todos, associados individuais e patrocinadores um sentimento 
profundo pela continuidade da missão para o qual a Associação foi idealizada. Com muita 
garra e determinação superamos todos os obstáculos e consolidamos a ABPol como a entidade 
mais importante na representação científica na área de polímeros. Também não poderia deixar 
de destacar as negociações com a International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC. 
Graças aos esforços de conselheiros e diretores na época, junto ao comitê internacional, área 
acadêmica e órgãos governamentais, conseguimos viabilizar, pela primeira vez na América 
Latina, o World Polymer Congress - Macro, evento este que se concretizou em 2006, na 
cidade do Rio de Janeiro. (Relatado por Edson Roberto Simieli para esta publicação).

Domingos Antonio Jafelice: 2001–2003 e 2003-2005

Nas minhas duas gestões na Presidência da ABPol (2000 a 2001 e 2002 a 2003), tive a imensa 
satisfação de celebrar e incentivar a convivência e a troca de informações entre os Profissionais 
das Ciências dos Materiais da Academia, da área de Pesquisa e do setor corporativo/empresarial. 
Além de consolidar a importância do CBPol, a participação da ABPol em eventos nacionais 
e internacionais, a publicação da Revista Polímeros Ciência e Tecnologia, tenho a lembrança 
especial de ter enfrentado, em conjunto com os colegas de Diretoria, os sócios e patrocinadores, 
o desafio de ampliar a biblioteca da ABPol. O número de títulos publicados pela ABPol em 
04 anos, superou em mais de 100 % os lançamentos ocorridos desde a sua fundação. Naquela 
época logo após virada do século, a Internet era incipiente e livro eletrônico soava como obra 
de ficção. A ampliação quantitativa e qualitativa da biblioteca contribuiu para solidificar a 
imagem da ABPol de geradora de valor na sociedade e multiplicadora de conhecimento na 
área de polímeros, um setor onde havia uma grande carência de informação para os profissionais 
da área no Brasil. (Relatado por Domingos Antonio Jafelice para esta publicação).

Raquel Santos Mauler: 2005-2007 e 2007-2009

A Associação Brasileira de Polímeros – ABPol nesses seus 30 anos sempre foi muito atuante 
e o seu diferencial é congregar a academia e o setor produtivo, sempre garantindo um 
equilíbrio nos seus órgãos deliberativos. Durante alguns anos, pertenci à Diretoria da 
Associação e durante quatro desses anos a presidi. Para uma entidade que sobrevive das 
anuidades dos associados e patrocínios, os tempos nunca são muito fáceis. Contudo, a 
ABPol, desde o seu início, nunca deixou de promover o principal evento de polímero no 
País - o CBPol, que está na sua 15ª edição, entre vários outros eventos. A minha gestão foi 
marcada pela continuidade dos objetivos e ações que já vinham sendo desenvolvidas e, 
também, por outras que foram um diferencial na época. Nesse período, realizamos o Macro 
2006, uma das conferências internacionais mais importantes da área e difícil de conquistar, 
começamos o processo de eleição eletrônica para o Conselho Diretor e promovemos uma 
profunda reforma administrativa, que culminou com a aquisição da sede própria. Essa reforma 
foi fundamental para a nossa sobrevivência como Associação, mas foi bem difícil por todos 

os aspectos envolvidos. É gratificante ver, como membro da comunidade polimérica, que nesses 30 anos, ela permanece 
forte e cumprindo o seu papel de articulador da área. (Relatado por Raquel S. Mauler para esta publicação).

Dellyo Ricardo dos Santos Alvares – 2009-2011 e 2011-2013

Em setembro de 2018 a ABPol completou 30 anos de relevantes serviços prestados à 
comunidade polimérica no país. Tenho grande satisfação em revisitar o meu período como 
presidente desta associação relembrando o grande trabalho em equipe efetuado que deu 
continuidade a gestão anterior, observar o fortalecimento institucional da ABPol, atingindo 
um equilíbrio financeiro há muito desejado, o crescimento e ampliação das nossas regionais, 
com destaque para criação da Regional Nordeste, o trabalho fantástico realizado nas comissões 
técnicas e cursos oferecidos e finalmente talvez o maior destaque, pelo renome internacional 
alcançado naquele período pela revista polímeros dentre outras conquistas. Finalmente 
gostaria de expressar minha visão de que neste momento o nosso País passa por grandes 
transformações sejam no campo econômico, político e social. Tenho também a certeza de 
que temos responsabilidade e grandes desafios a serem vencidos no que diz respeito à questão 
científica e tecnológica e em especial na área de polímeros. Por outro lado, acredito que o 
esforço para obtermos sucesso nesta empreitada só será alcançado, se for empreendido de 
forma coletiva, se a nossa comunidade tiver uma visão de futuro clara e souber identificar 
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quais são as nossas maiores e principais demandas e for capaz de desenvolver as estratégicas mais eficazes para se chegar 
ao objetivo final que é de se construir um país melhor. Desta forma, estou totalmente convencido que participar ativa e 
efetivamente na ABPol é um importante meio e oportunidade por ser reconhecidamente um dos principais e legítimos 
fóruns existentes para a discussão e geração de ideias, projetos e realizações de nossa importante comunidade. (Relatado 
por Dellyo Ricardo dos Santos Alvares para esta publicação).

Luiz Antonio Pessan – 2013 – 2015 e 2015 – 2017

Foi uma grande honra e satisfação exercer a presidência da Associação Brasileira de Polímeros 
- ABPol nos períodos de 2013-2015 e 2015-2017. Estes anos foram bastante intensos em 
atividades com a organização pela ABPol do XIV Simpósio Latino Americano de Polímeros 
(XIV SLAP) / XII Congresso Iberoamericano de Polímeros (XII CIP) em Porto de Galinhas 
- PE (Outubro/2014), do 13º Congresso Brasileiro de Polímeros na cidade de Natal - RN 
(Outubro/2015) e do 14º Congresso Brasileiro de Polímeros na cidade de Águas de Lindóia 
- SP (Outubro/2017). Além da organização destes importantes congressos, foram organizados 
pela comunidade ABPol Seminário das Comissões Técnicas da ABPol, Programas 
Interlaboratoriais, cursos de formação e encontro de regionais da ABPol. Uma importante 
atividade neste período foi o levantamento detalhado e equacionamento da situação financeira 
da revista Polímeros: Ciência e Tecnologia. No ano de 2017 foi realizada uma reforma total 
da sede da ABPol que a tempos era necessária. Esta reforma foi finalizada em meados de 
2017 e hoje a ABPol conta com uma sede praticamente nova com valor de mercado mais 
elevado e que propicia excelentes condições de uso pelos funcionários da ABPol, associados, 

membros da diretoria, comitê da revista Polímeros, e demais usuários. Finalizamos os períodos na presidência da ABPol 
bastante satisfeito pelo trabalho em equipe com a Diretoria e Secretaria da ABPol, pelos eventos realizados e por colocar 
a nossa ABPol em ótima condição financeira e com uma sede nova. (Relatado por Luiz Antonio Pessan para esta publicação).

José Donato Ambrósio – 2017 – Atual

Hoje a ABPol é uma Associação consolidada nacionalmente, e isso é fruto do esforço, 
dedicação e abnegação de inúmeras pessoas ao longo desses 30 anos. Possuímos uma Sede 
própria adquirida graças a um competente planejamento e gestão no Congresso MACRO-2006 
da UIPAC. Esta Sede foi totalmente reformada pela Diretoria anterior, de forma que temos 
hoje um ambiente muito agradável para desenvolvermos nossas atividades. Além disso, a 
ABPol tem o reconhecimento nacional de profissionais da área, instituições de fomento e 
do meio empresarial. No entanto, muito esforço é necessário para que ela cumpra seus 
compromissos nos mais diversos planos, no campo financeiro, por exemplo, as despesas 
fixas são elevadas e os recursos cada vez mais escassos em função principalmente do 
momento econômico vivido pelo nosso País. Logo é necessário que a ABPol planeje seus 
passos e mantenha-se conectada com toda Comunidade Brasileira de Polímeros. Para isso, 
ações como a construção de um novo site para a associação já está em andamento, pesquisas 
junto ao meio estudantil e empresarial também estão caminhando para que consigamos 
agregar mais sócios a ABPol. Outra atualização que está em andamento é a do Estatuto da 

ABPol, que está antigo e precisa ser atualizado e revisado, com aprovação em Assembleia da ABPol. Nossa revista 
Polímeros: Ciência e Tecnologia caminha muito bem, e com sua internacionalização o fator de impacto vem aumentando. 
Nossas Regionais começam a manter uma constância em seus encontros, e isso é muito importante do ponto de vista 
regional, que acaba refletindo muito bem no nacional. Para finalizar gostaria de comentar sobre o 15º CBPol, que será 
realizado na Serra Gaúcha na cidade de Bento Gonçalves – RS, para o qual contamos com participação de todos.

O Congresso Brasileiro de Polímeros (CBPol) e outros 
Congressos organizados e apoiados pela ABPol

Após a posse da Primeira Diretoria Eleita para um 
mandato de dois anos, iniciou-se a preparação do 1º Congresso 
Brasileiro de Polímeros (1º CBPol). Foi decidido que o Evento 
seria realizado Palácio de Convenções do Anhembi em São 
Paulo, apesar dos altos custos envolvidos, e do pouco tempo 
de existência da ABPol. Assim, foram alugadas algumas 
salas e o auditório Elis Regina para cerca de 1.000 pessoas, 
além de um grande espaço para expositores. O Evento com 
cerca de mil participantes foi prestigiado por profissionais 
de todo, principalmente de empresas de São Paulo. Foram 
apresentados pouco menos de 200 trabalhos com 18 empresas 
patrocinadoras e/ou expositoras do evento, além do apoio 

de agências de fomento do governo. Apesar disso, o Evento 
quase registrou prejuízo financeiro. Neste Evento foi lançada 
a Revista Polímeros: Ciência e Tecnologia. Deve-se, no 
entanto ressaltar, a grande ousadia da Diretoria e de todos 
aqueles que participaram da organização do 1º CBPol, porque 
apesar das dificuldades no ano de 1991, foi possível criar 
um Evento marcante para toda comunidade brasileira de 
polímeros, e como fruto deste trabalho e depois de 28 anos 
realizaremos o 15º CBPol em Bento Gonçalves – RS, na 
Serra Gaúcha. Conforme citado pelo Professor Silvio 
Manrich no texto comemorativo aos 20 anos da ABPol, o 
qual foi publicado na revista Polímero: Ciência e Tecnologia, 
vários diretores e sócios muito fizeram para alavancar a 
ABPol nos seus primeiros anos, dentro pode-se citar os 
Professores Sousa, Elias, Canevarolo, Pessan, Agnelli, 
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Sati e Silvio do DEMa/UFSCar, além de pessoal de outras 
instituições e empresas, como Júlio Harada, Mário Colin, 
Jan Orberg, Zoé Moncorvo, Francisco Carvalho, Henrique 
Northfleet, Paulo Branco, Ricardo Baumhardt Neto, Ailton 
Gomes, Laura Hecker, Lúcia Mei, Fernanda Coutinho, entre 
tantos que se for citar a lista fica extensa. A realização do 
2º  CBPol foi outro grande desafio para a Associação, pois já 
era a terceira diretoria em exercício, e esta teve que decidir 
com o Conselho Diretor onde seria realizado o próximo 
congresso, e novamente decidiu-se pelo Anhembi, pois era 
uma oportunidade de fixar definitivamente a imagem da 
ABPol como uma entidade representativa da área de polímeros 
no Brasil. Apesar das dificuldades obteve-se grande apoio 
de inúmeras instituições, e foi possível realizar um grande 

Evento, e ainda ter um superávit financeiro que manteve a 
ABPol por algum tempo. Neste Evento aumentou o número 
de trabalhos, participaram quase mil congressistas e dentre 
eles muitos estrangeiros tanto convidados como aqueles que 
vieram espontaneamente. A ABPol sempre convidou diversos 
pesquisadores de renome nacional e internacional para suas 
sessões plenárias e apresentações especiais. Atualmente o 
CBPol é formatado com sete Sessões plenárias, sendo cinco 
delas com palestrantes internacionais e também nacionais, 
e outras com duas com os homenageados pelos Prêmios 
Eloisa Biassoto Mano de Pesquisa e o Prêmio ABPol de 
Tecnologia de Polímeros. No Quadro 3 estão relacionados 
os quinze Congressos Brasileiros de Polímeros.

Quadro 3 – Todos os Congressos Brasileiros de Polímeros (CBPol).

                                         

Congressos Brasileiros de Polímeros – CBPol

Edição Ano Coordenador Nº de Participantes Local
1º CBPol 1991 Sílvio Manrich 1000 São Paulo - SP
2º CBPol 1993 Silvio Manrich 850 São Paulo - SP
3º CBPol 1995 Ailton S. Gomes 500 Rio de Janeiro - RJ
4º CBPol 1997 Sebastião V. Canevarolo Jr. 500 Salvador - BA
5º CBPol 1999 Ailton S. Gomes 460 Águas de Lindóia - SP
6º CBPol 2001 Raquel S. Mauler 570 Gramado – RS
7º CBPol 2003 Roberto Fernando S. Freitas 554 Belo Horizonte – MG
8º CBPol 2005 Fernando Galembeck 700 Águas de Lindóia – SP
9º CBPol 2007 Laura H. de Carvalho 750 Campina Grande – PB
10º CBPol 2009 Edvani Curti Muniz 1026 Foz do Iguaçu - PR
11º CBPol 2011 Sebastião V. Canevarolo Jr. 1031 Campos do Jordão - SP
12º CBPol 2013 Valdir Soldi 977 Florianópolis - SC
13º CBPol 2015 Rosângela C. Balaban 680 Natal - RN
14º CBPol 2017 Antonio J. Félix de Carvalho 723 Águas de Lindoia - SP
15º CBPol* 2019 Otávio Bianchi A ser realizado Bento Gonçalves - RS

* 15º CBPol ocorrerá nos dias 27 a 31 de outubro de 2019 em Bento Gonçalves – RS.

Além do tradicional CBPol, ao longo desses 30 anos a 
ABPol tem realizado, organizado e apoiado diversos Eventos 
nacionais e internacionais na área de polímeros. O evento 
nacional de maior amplitude e que também abrange a área de 
polímeros é o Congresso Brasileiro de Ciência Engenharia 
de Materiais (CBECiMat), que teve sua 23ª edição nesse 
ano de 2018 na cidade de Foz do Iguaçu-PR. Por se tratar 
de um evento muito importante e que abrange as áreas de 
polímeros, metais, cerâmicas e compósitos, o CBECiMat tem 
tido todo apoio das três associações brasileiras de materiais, 
ou seja, Associação Brasileira de Cerâmica (ABCERAM), 
Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração 
(ABM) e da nossa Associação Brasileira de Polímeros 
(ABPol). Com relação aos eventos internacionais surgiu a 
ideia da ABPol contribuir com atividades relativas a eventos 
internacionais no Brasil, pois era muito importante que a 
Comunidade Brasileira de Polímeros tivesse a oportunidade 
de participar e manter relação mais próxima a pesquisadores 
internacionais renomados, para facilitar o intercambio e 

atualizar mais facilmente os desenvolvimentos na área 
de polímeros a nível internacional. Assim em reunião no 
de 1994 foi aprovado pelo conselho diretor da ABPol a 
realização do SLAP/SIAP no Brasil e apoio ao International 
Macromolecular Colloquium. Isto no entanto foi aprovado 
após críticas construtivas, de que a ABPol não tinha recursos 
e nem tempo de existência suficiente para bancar eventos de 
tamanha responsabilidade, conforme comentado por Silvio 
Manrich. Os bons resultados desses eventos internacionais, 
fizeram com que em 1998 a então diretoria presidida por 
Edson Simielli decidisse trazer para o Brasil no ano de 2006 o 
congresso da International Union of Pure and Applied Chemistry 
(IUPAC) na área de polímeros, no caso o IUPAC da área de 
polímeros – “International Symposium on Macromolecules 
(Macro). Isto foi possível porque a ABPol preenchia todos 
os requisitos da IUPAC, e também graças a colaboradores 
que representavam o Brasil em Macros anteriores como 
Davi Tabak (FioCruz - RJ), Roberto Fernando S. Freitas 
(UFMG - DEQ) e Sebastião Canevarolo Jr. (UFSCar - DEMa), 
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além de Edson Simielli que também estava envolvido. Em 
2001 o presidente Silvio Manrich assinou a carta de intenções 
na presença do Prof. Robert Gilbert (da Universidade de 
Queensland em Brisbane, Austrália) presidente da Divisão 
de Macromoléculas da IUPAC. Domingos Jafelice que foi 
presidente da ABPol de 2001-2005 também muito colaborou 
para que a ABPol mantivesse as anuidades do Brasil com 
a IUPAC. Finalmente em 2006 no Rio de Janeiro-RJ, a 
presidente Raquel Mauler juntamente com o chairman do 
evento Ailton S. Gomes finalizaram de forma brilhante este 
evento muito importante, que contou com 1.120 participantes. 
Destaca-se muito este evento, seja peça sua importância a 
nível mundial, mas também pelo fato do mesmo ter rendido 
recursos suficientes para que a ABPol pudesse adquirir sua 
sede própria, na gestão da diretoria presidida por Raquel 

Mauler, e que teve participação importante dos diretores 
como Edson F. Joaquim, Luiz Antonio Pessan dentre outros. 
Outros congressos internacionais importantes, que foram 
realizados pela ABPol na forma de promoção, organização 
ou apoio são destacados no Quadro 4.

Revistas - Polímeros: Ciência e Tecnologia e 
Materials Research

O lançamento de uma revista brasileira de polímeros, 
foi outro desafio para a Associação, principalmente pelo 
fato que isso correu nos primeiros anos de sua existência. 
Esse foi o segundo grande desafio nos primeiros anos da 
ABPol, e a evolução de suas publicações pode ser observado 
na Figura 4.

Quadro 4 – Congressos e eventos internacionais desenvolvidos e apoiados pela ABPol nesses 30 anos.
• 04 a 08 de setembro de 1994 - SLAP/SIAP/IMC, Gramado – RS.
• 23 de maio de 1995 - Palestra Técnica proferida durante a Brasilplast: “Software to Solve Problems in Polymer Processing” – Professor John 

Vlashopoulus e Dr. J. Vlcek. São Paulo - SP
• 04 de outubro 1996 - Seminário “Polymerization of Olefins with Metallocene Catalyst” – Prof Dr. Walter Kaminsky.
• 21 de maio de 1997 - 1º Workshop de Caracterização, Degradação e Reciclagem de Polímeros, São Paulo – SP.
• 6 a 9 de agosto de 2000 - 2º Seminário Brasileiro sobre Avanços em Processamento de Polímeros – coordenação: Professor José Alexandrino 

de Sousa, Diretor da ABPol, São Carlos – SP.
• 26 de novembro de 2002 - Seminário “Polímeros do Futuro: Tendências e Oportunidades”, São Paulo – SP.
• 11 de março de 2003 - ABPol promoveu rodada de palestras durante a Brasilplast. São Paulo, SP.
• 12 a 15 de setembro de 2004 - 5th International Symposium on Natural Polymers and Composites (ISNAPOL) e 8º Brazilian Symposium on 

the Chemistry of Lignins and other Wood Components, São Pedro – SP.
• 7 a 10 de novembro de 2004 - PPS 2004 - Americas Regional Meeting, Florianópolis – SC.
• 10 a 13 de abril de 2005 - X International Macromolecular Colloquium, Gramado – RS.
• 16 a 21 de julho de 2006 – World Polymer Congress (Macro 2006), Rio de Janeiro, RJ.
• 22 a 25 de abril de 2007 - XI International Macromolecular Colloquium (IMC) e 6th International Symposium on Natural Polymers and 

Composites (ISNAPOL), Gramado – RS.
• 3 de fevereiro de 2009 - One-Day International Workshop on Advanced Renewable Technology, São Paulo, SP.
• 14 a 15 de abril de 2011 - International Workshop on Innovation and Applications in Composite and Nanocomposite Materials (IWINM/2011), 

São Paulo, SP.
• 18 a 20 de Abril de 2011 – VI International Materials Symposium (MATERIAIS 2011) e XV Meeting of SPM - Sociedade Portuguesa de 

Materiais, Guimarães, Portugal.
• 25 a 29 de abril de 2011 – 3rd French Brazilian Meeting on Polymers (FBPOL2011), Florianópolis, SC.
• 13 e 14 de março de 2012 – XX Simpósio Internacional sobre Tecnologias de Plásticos, São Paulo, SP.
• 12 a 16 de outubro de 2014 - IV Simpósio Latino Americano de Polímeros (XIV SLAP) e o XII Congresso Iberoamericano de Polímeros 

(XII CIP), Porto de Galinhas – PE.
• 28 e 31 agosto de 2016 – 3rd Brazilian Conference on Composite Materials (BCCM-3), Gramado, RS.

Figura 4 – Polímeros: Ciência e Tecnologia: quantidade de artigos publicados por volumes/ano de 1991 a 2018.
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A criação da revista foi muito discutida e haviam dúvidas 
sobre sua viabilidade, principalmente pelo fato se haveriam 
artigos para se publicar em uma recente revista nacional e 
muito nova, o que de fato faria sentido naquele momento. 
No  entanto a comunidade envolvida abraçou a causa e confiou 
nos seus sócios e colaboradores, isto também pelo fato que 
um dos grandes objetivos iniciais da ABPol era a criação 
de uma revista. Inicialmente foram seis artigos e a maioria 
encomendados pelos editores, e algumas propagandas que 
sustentaram as primeiras edições. Segundo relatado pelo 
Professor Silvio Manrich, os editores de revistas como a 
Plástico Moderno, no caso o Emanoel Fairbanks, o qual 
participava das reuniões da ABPol muito contribuindo com 
a Associação. Foi publicado um artigo sobre os quinze anos 
da revista “Polímeros: Ciência e Tecnologia” (Volume XV, 
nº 4, 2005 páginas E4 a E17) onde é relatado o histórico 
completo desse periódico, seus editores e membros dos 
comitês. Deve-se destacar os editores coordenadores do 
Comitê Editorial, sendo o primeiro Sebastião Canevarolo 
Jr., seguido por José Alexandrino de Sousa, Antônio Aprígio 
Curvelo, Elias Hage Jr., Adhemar Colla Ruvolo Filho, 
Elisabete Frollini e atualmente Sebastião Canevarolo Jr. Uma 
importante participação foi a do professor José Alexandrino 
que carimbou o destino dessa revista ajudando a manter 
desde seu lançamento a melhor qualidade possível dos textos, 
fotos, nível dos trabalhos, entre as inesquecíveis viagens para 

São Paulo em busca de patrocínio para a revista da ABPol e 
para todos os outros eventos. É sempre difícil convencer as 
empresas sobre a importância de uma nova entidade. Mas 
aos poucos, após ter realizado o 1º CBPol e lançado a revista, 
as raízes começaram a aparecer e garantir sustentabilidade. 
No começo a revista foi apoiada financeiramente pelas agências 
de fomento, através de inúmeros auxílios solicitados pelo 
presidente do Conselho Editorial ou pelo seu editor-chefe. 
Ela era editada na forma impressa com quatro fascículos 
por ano e o gerenciamento do processo de submissão dos 
artigos era feito em um sistema on-line próprio. Tudo isso 
gerava muitos custos financeiros que não eram cobertos pela 
publicidade. A partir de 2015 a situação dos financiamentos 
piorou substancialmente e buscou-se outras alternativas. Sob a 
edição da Profa. Elisabete Frolini a revista passou a ter o 
gerenciamento dos artigos feitos no site da Scielo e deixou 
de ser impressa. Uma mudança importante foi à exigência 
de que todos os artigos passassem a ser redigidos em inglês. 
Atualmente, as edições são virtuais, ou seja, os artigos são 
divulgados via internet com acesso livre e gratuito para 
todos aqueles que desejarem, e todo o gerenciamento do 
processo de submissão é feito pela plataforma ScholarOne 
Manuscripts. Isso facilitou muito a internacionalização da 
revista e fez com que ela alcançasse em 2018 o fator de 
impacto de 0,7 (Figura 5).

Figura 5 – Histórico do Fator de Impacto da Polímeros: Ciência e Tecnologia.

Hoje a revista é assim organizada: existe um Conselho 
Editorial com 26 membros sendo seu presidente o professor 
Antonio Aprigio (Quadro 5). Ligado a esse Conselho existe 
o Comitê Editorial composto por 10 membros (Editores 
Associados) com diferentes nacionalidades (Brasil, França, 
Portugal, Bélgica e Estados Unidos) sendo todos pertencentes 
também ao Conselho Editorial. O Editor Chefe atual é 
o professor Sebastião Canevarolo Jr. O colaborador da 
ABPol, Charles Fernandes de Souza, é o assistente editorial 
e organiza a tramitação dos trabalhos junto aos autores, 
comitê, consultores, empresa de editoração e divulgação 
eletrônica (SciELO). A submissão de trabalhos para a 
revista é aberta a toda a comunidade internacional da área 
de polímeros. Os autores seguem as normas da revista 
para redação dos artigos, que só deve ser feito na língua 

inglesa. Após a avaliação e aprovação por 3 consultores, 
os trabalhos são aceitos e publicados. Hoje a revista conta 
com a contribuição de 298 Consultores. Ela está no seu 
28º volume, pode ser encontrada na base de dados da Web 
of Science com ISSN: 0104-1428 Além disso, é indexada 
na SciELO, Scopus, DOAJ, Chemical Abstracts; RAPRA 
Abstracts; All-Russian Institute of Science and Technical 
Information; Red de revistas Cientificas de America Latina 
y el Caribe e Latindex.

Além da revista da associação, a ABPol também publica 
em conjunto com outras Associações a revista “Materials 
Research – Revista Ibero-americana de Materiais”, a qual 
é uma revista publica em inglês desde o seu primeiro 
exemplar (Figura 6).
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Quadro 5 – Atual Comitê e Conselho Editorial da Polímeros: Ciência e Tecnologia.
Comitê Editorial Conselho Editorial

Editor-chefe:

Sebastião V. Canevarolo Jr. (UFSCar/DEMa), São Carlos, SP, Brasil

Editores Associados:

Adhemar C. Ruvolo Filho (UFSCar/DQ), São Carlos, SP, Brasil
Alain Dufresne (Grenoble INP/Pagora), Saint Martin d’Heres, RA, France
Bluma G. Soares (UFRJ/IMA), Rio de Janeiro, SP, Brasil
César Liberato Petzhold (UFRGS/IQ), Porto Alegre, RS, Brasil
José António C. Gomes Covas (UMinho/IPC), Guimarães, RN, Portugal
José Carlos C. S. Pinto (UFRJ/COPPE), Rio de Janeiro, SP, Brasil
Richard G. Weiss (GU/DeptChemistry), Washington, DC, United States
Paula Moldenaers (KU Leuven/CIT), Leuven, FB, Belgium
Rodrigo Lambert Oréfice (UFMG/DEMET), Belo Horizonte, MG, Brasil
Sadhan C. Jana (UAKRON/DPE), Akron, OH, United States

Presidente:

Antonio Aprigio S. Curvelo (USP/IQSC), São Carlos, SP, Brasil

Membros:

Adhemar C. Ruvolo Filho (UFSCar/DQ), São Carlos, SP, Brasil
Ailton S. Gomes (UFRJ/IMA), Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Alain Dufresne (Grenoble INP/Pagora), Saint Martin d’Heres, RA, France
Bluma G. Soares (UFRJ/IMA), Rio de Janeiro, RJ, Brasil
César Liberato Petzhold (UFRGS/IQ), Porto Alegre, RS, Brasil
Cristina T. Andrade (UFRJ/IMA), Rio de Janeiro, SP, Brasil
Edson R. Simielli (Simielli - Soluções em Polímeros), Campinas, SP, Brasil
Edvani Curti Muniz (UEM/DQI), Maringá, PR, Brasil
Elias Hage Jr. (UFSCar/DEMa), São Carlos, SP, Brasil
Eloisa B. Mano (UFRJ/IMA), Rio de Janeiro, RJ, Brasil
José Alexandrino de Sousa (UFSCar/DEMa), São Carlos, SP, Brasil
José António C. Gomes Covas (UMinho/IPC), Guimarães, RN Portugal
José Carlos C. S. Pinto (UFRJ/COPPE), Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Júlio Harada (Harada Hajime Machado Consutoria Ltda), São Paulo, 
SP, Brasil
Luiz Antonio Pessan (UFSCar/DEMa), São Carlos, SP, Brasil
Luiz Henrique C. Mattoso (EMBRAPA), São Carlos, SP, Brasil
Marco-Aurelio De Paoli (UNICAMP/IQ), Campinas, SP, Brasil
Osvaldo N. Oliveira Jr. (USP/IFSC), São Carlos, SP, Brasil
Paula Moldenaers (KU Leuven/CIT), Leuven, FB, Belgium
Raquel S. Mauler (UFRGS/IQ), Porto alegre, RS, Brasil
Regina Célia R. Nunes (UFRJ/IMA), Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Richard G. Weiss (GU/DeptChemistry), Washington, DC, United States
Rodrigo Lambert Oréfice (UFMG/DEMET), Belo Horizonte, MG, Brasil
Sadhan C. Jana (UAKRON/DPE), Akron, OH, United States
Sebastião V. Canevarolo Jr. (UFSCar/DEMa), São Carlos, SP, Brasil

Figura 6 - Materials Research - Ibero-american Journal of 
Materials.

Esta decisão ocorreu na assembleia do Congresso 
Brasileiro de Ciência e Engenharia de Materiais (CBECiMat) 
em 1998 discutiu-se e aprovou-se a criação de uma revista 
brasileira dedicada à Ciência e Engenharia de Materiais. 
Segue abaixo parte do editorial de Edgar D. Zanotto na 
primeira revista (Mat. Res. vol.1 n.1 São Carlos Oct. 1998 
- http://dx.doi.org/10.1590/S1516-14391998000100001): 
A ideia nucleou-se e foi debatida na “reunião geral” do 11o 
CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Ciência e Engenharia 
de Materiais - em 1994, sendo posteriormente decidida na 
reunião geral do 12o CBECIMAT em 1996. Após um longo 
processo de preparação, temos a grata satisfação de prestar 
contas à assembléia do 13o CBECIMAT, cumprindo a meta 
traçada por esta comunidade. É importante enfatizar que este 
empreendimento somente cristalizou-se devido ao entusiasmo 
e a dedicação de alguns membros do corpo editorial, 
em especial dos doutores Fernando Rizzo e José Carlos 
Bressiani. Devemos também estender os agradecimentos 
às três associações responsáveis pela revista: Associação 
Brasileira de Metalurgia e Materiais - ABM, Associação 
Brasileira de Cerâmica - ABC e Associação Brasileira de 
Polímeros - ABPol, cujas secretarias tem nos auxiliado 
na divulgação e no gerenciamento das assinaturas e dos 
recursos financeiros.
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Deve-se ressaltar que a gestão dos recursos da revista 
Materials Research foram feitos pela ABPol até o ano de 
2012, e posteriormente tais recursos foram administrados 
pela própria revista.

Comissões Técnicas e Programas Interlaboratoriais

Para uma maior interação com seus sócios e toda 
comunidade de Polímeros, em 1992 a Diretoria da ABPol 
resolveu criar suas Comissões Técnicas, e designou seu 
Diretor Sebastião Vicente Canevarolo para delinear as 
diretrizes básicas das Comissões. Assim foi criada a primeira 
Comissão Técnica que se interessava por Identificação e 
Caracterização de Polímeros, cujo diretor foi o próprio 
Sebastião Canevarolo. Em seguida foram criadas outras 
comissões como as de Reciclagem de Plástico coordenada por 
Hélio Wiebeck e de Reologia e Processamento de Polímeros 
coordenada por Júlio Harada. Essas comissões se reuniam 
geralmente na cidade de São Paulo com três palestras técnicas 
e científicas, e permitiam a interação e troca de experiência 
entre profissionais da área de polímeros. A ideia de criar 
as Comissões Técnicas surgiu de reuniões da ABPol com 
entidades industriais como a SIRESP, ABIQUIM, ABIPLAST, 
ABIMAQ e da Secretaria da Indústria do Estado de São 
Paulo. Isso muito contribuiu para que a ABPol fixasse sua 
imagem na indústria, mostrando sua importância dentro 
dessas entidades, além das instituições de fomento como a 
FAPESP e CNPq, que reconhecem a atuação da ABPol como 
uma Associação referenciada como modelo em atividades 
envolvendo congressos e revistas. Atualmente as reuniões 
das Comissões ocorrem na divulgação dos resultados de 
seus Programas Interlaboratoriais e de forma conjunta entre 
as três Comissões. A participação das reuniões é aberta à 
comunidade em geral, com a inclusão do interessado no 
mailing list para o envio de informações.

Os Programas Interlaboratoriais (PI) promovidos pela 
ABPol é outra atividade muito relevante que a ABPol promove 
para os setores industriais e de pesquisa no Brasil, pois os PI 

têm o objetivo de garantir o desempenho de equipamentos de 
laboratório, e são ferramentas fundamentais para assegurar 
a qualidade dos resultados obtidos e a interpretação dos 
mesmos, tanto no ambiente industrial como acadêmico. 
A participação em PI de laboratórios acreditados pelo Inmetro 
é compulsória, e seu desempenho adequado é solicitado nas 
auditorias de renovação do Escopo laboratorial. Mas não 
somente para laboratórios acreditados, a participação em 
PI é muito importante para qualquer laboratório que utiliza 
seus equipamentos frequentemente para as mais diversas 
aplicações. A ABPol sempre buscou ser pioneira no lançamento 
de Programas Interlaboratoriais no Brasil, como ocorreu 
com os PI de Espectroscopia no Infravermelho (FTIR), 
Calorimetria Exploratória Diferencia (DSC), Resistência 
ao Impacto, Termogravimetria (TG) e Tempo de Indução 
Oxidativa (OIT). Esse pioneirismo é função de solicitações 
da Comunidade Brasileira de Polímeros. Neste ano de 
2018, a ABPol está promovendo um Ciclo de Programas 
Interlaboratoriais com cinco de ensaios que são os de: 3º PI 
de Tempo de Indução Oxidativa – OIT – ASTM D3895, 2º 
PI de Termogravimetria (TG) – ISO 11358 e ASTM E1131, 
2º PI de Teor de Cinzas (Perda ao Fogo) – ISO 3451 e ASTM 
D5630, 9º PI de Espectroscopia no Infravermelho (FTIR) – 
ASTM E168 e ASTM E1252 e o 8º PI de Índice de Fluidez 
(MFI) - ASTM D1238. Desde o ano de 2013, o Centro de 
Caracterização e Desenvolvimento de Materiais (CCDM) 
do DEMa/UFSCar, tem colaborado com a ABPol nos PI 
através da geração de amostras homogêneas e preparação 
dos protocolos para os respectivos ensaios. A Secretaria 
da ABPol é a responsável pela identificação sigilosa dos 
equipamentos e laboratórios, assim como do envio das 
amostras e digitação dos resultados para análise estatística 
dos resultados. Os resultados preliminares são enviados 
aos participantes e discutidos informalmente em reunião 
promovida pela ABPol, e posteriormente os resultados finais 
são consolidados em um relatório definitivo. O Quadro 6 
apresenta todos os Programas Interlaboratoriais realizados 
pela ABPol deste a sua implementação.

Quadro 6 –Programas Interlaboratoriais realizados pela Comissão de Identificação e Caracterização de Polímeros.
Ano/Programa 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

DSC 1 2 3 4 5 6 7
HDT 1
Impacto 1 2 3 4 5 6 7
Índice de Fluidez 1 2 3 4 5 6 7 8
FTIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
OIT 1 2 3
Teor de Cinza 1 2
TG 1 2
Tração 1 2 3 4 5

Cursos

Ao longo dos seus 30 anos a ABPol tem promovido uma 
atividade bastante importante para a Comunidade Brasileira de 
Polímeros, que são os cursos relativos a ciência e tecnologia 
de polímeros, blendas e compósitos poliméricos. Nos últimos 
anos os participantes são principalmente profissionais de 
indústrias e centros de pesquisa, mas também pesquisadores 
de universidades brasileiras. Desde 1989 a ABPol já promoveu 

182 cursos com mais de 3.000 participantes em todo território 
nacional, e tais cursos de formação e atualização foram 
muito importantes para profissionais e estudantes da área 
de polímeros. Ao longo desta última década, três cursos 
se destacaram pela boa procura por parte da Comunidade 
de Polímeros, que são os cursos de Moldagem por Injeção 
ministrado por Júlio Harada, Degradação e Estabilização 
de Polímeros ministrado por Marco-Aurelio De Paoli e 
o Curso teórico prático de Caracterização e Análise de 
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Falhas de Polímeros ministrado pela equipe de polímeros 
do CCDM/DEMa/UFSCar.

Sócios da ABPol

Ao longo desses 30 anos, os Sócios da ABPol tem sido 
um dos os principais responsáveis pela manutenção e atuação 
da Associação em todo território nacional, e para isso mantém 
diversas categorias de sócios. Para pessoa física tem-se hoje 
as categorias de Sócios individual e Junior. Tem ainda os 
Sócios de Instituição Educativa e Empresa Coletiva, além 
dos sócios Patrocinadores (Ouro, Prata e Bronze). Para 
cada um desses sócios são concedidos alguns benefícios 
que podem ser observados no site da ABPol. Atualmente a 
Associação está realizando um levantamento para verificar 
junto ao seu público alvo (Sócios individuais, estudantes e 
empresas), para verificar quais as facilidades e benefícios 
poderia disponibilizar para os mesmos. A ideia da atual 
Diretoria é ampliar seu número de Associados, mas para 
isso deveremos disponibilizar para nossos Sócios mais 
informações e benefícios para que eles se sintam atraídos 
a se tornarem sócios. Alguns exemplos de facilidades para 
sócios que vem sendo discutidas, é a de formar um banco de 
dados com informações como oportunidades de empregos, 
concursos e exames a nível nacional para os sócios nas 
categorias individual e estudantes. Para as empresas seria 
o fornecimento de informações como consulta e divulgação 
de oportunidades de empregos, consulta ao banco de dados 
de currículos dos Sócios, facilidade de acesso a legislações 
ambientais e indicação de pesquisadores e Grupos de pesquisa 
ou Centros de Pesquisa disponíveis no Brasil e também em 
suas regionais. Estes temas ainda estão em discussão pela 
Diretoria, que deverão ser implementados a partir de 2019. 
É importante citar que ao longo de sua história de 30 anos, 
a ABPol tem dois sócios honorários, que são a Professora 
Eloisa Biasotto Mano da UFRJ-IMA, título outorgado durante 
o 6º CBPol em Gramado - RS em 2001 e o Professor Silvio 
Manrich da UFSCar-DEMa homenageado com esse título 
em 2003 durante o 7º CBPol em Belo Horizonte - MG.

Livros

Conforme comentado no texto comemorativo aos 20 anos 
de ABPol, durante muitos anos os conselheiros da ABPol 
discutiram sobre a necessidade da entidade oferecer aos seus 
sócios acesso à literatura técnica sobre polímeros, tendo 
sido inclusive apreciada a ideia de se criar uma biblioteca. 
A biblioteca não foi formada, mas em seu lugar floresceu a 
iniciativa de se incentivar profissionais da área de polímeros 
a escreverem livros em português. Para facilitar este processo 
a ABPol firmou um convênio com a Editora Artliber, onde 
a primeira escolheria e indicaria o manuscrito e a segunda 
publicaria sem custos ao autor, além de uma porcentagem 
financeira das vendas promovidas pela ABPol. Este genial 
arranjo garante sucesso a ambos parceiros. Os autores 
interessados apresentam o manuscrito do livro que hoje é 
avaliado por uma Comissão Técnico-Científica da ABPol, 
e se aprovado, o livro é encaminhado para a Artliber para 
editoração e publicação. Este processo iniciou-se em 2000 
com o lançamento do livro “Aditivação de Polímeros” de 
autoria do professor Marcello R. Rabello da Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG) na Paraíba. Hoje a 
ABPol disponibiliza 46 títulos em português para serem 
vendidos. De 2015 até o momento foram vendidos mais 
de 460 livros.

Regionais da ABPol

Devido a sua grande extensão territorial, a relação e 
comunicação pessoal de todo País se torna mais difícil, 
para minimizar isso junto a sua comunidade, a ABPol criou 
suas regionais com o intuito de criar Grupos regionalizados 
que pudessem tratar dos “Polímeros” com mais frequência, 
através da realização de Seminários, Encontros, Cursos e 
Reuniões. Inicialmente foram criadas as regionais nas regiões 
Sul e Sudeste, além das atividades da ABPol no estado 
de São Paulo, isto pelo fato de serem regiões com maior 
densidade de instituições de ensino e pesquisa e empresas 
que atuam na área de polímeros. Posteriormente foi criada 
a Regional Nordeste, que congrega nove estados de nossa 
Federação, e que teve um aumento significativo no número 
de pesquisadores, estudantes e empresas que atuam na área 
de polímeros. E a quarta Regional da ABPol foi criada mais 
recentemente que é a Regional Minas, onde o Estado de 
Minas foi inicialmente incluído na regional Leste, mas em 
função do crescente aumento do número de cursos, empresas 
e pesquisadores na área de polímeros, resolveu-se criar mais 
esta regional. Assim, segue abaixo uma breve descrição das 
quatro regionais da ABPol.

Regional Leste

A Regional Leste foi criada inicialmente em 1993 como 
Delegacia, e posteriormente em 1999 se tornou Regional, e 
abrange os sócios dos estados do Rio de Janeiro e Espirito 
Santo. O primeiro Diretor foi Elisabeth Omar R. da Rosa. 
Sua Diretora atual é Ana Lucia Nazareth da Silva tendo como 
Vice-Diretora Ana Maria Furtado de Souza. A Regional 
Leste foi criada em função do grande número de instituições 
de ensino e pesquisa como, por exemplo, a UFRJ com o 
IMA e a COPPE dentre outros, UERJ, e ainda o INT e a 
Petrobrás, além de uma série de outras empresas, centros de 
pesquisa e Institutos Federais. Além do Espirito Santo com 
sua Universidade e Instituto Federal. A Regional Leste tem 
realizado o tradicional Café com Polímeros que normalmente 
ocorre no IMA/UFRJ. A regional está programando para 
2019 o primeiro encontro sobre polímeros no Espirito Santo.

Regional Sul

A Regional Sul foi criada inicialmente em 1996 como 
Delegacia, e posteriormente em 1999 se tornou Regional, 
abrangendo os sócios dos estados do Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul. O primeiro Diretor foi Telmo Ojeda. 
Seu Diretor atual é Otávio Bianchi tendo como Vice-Diretor 
Jose Ricardo Fajardo. Conforme definido por seus membros, 
o principal objetivo da Regional Sul é buscar a integração 
da comunidade de polímeros dos diversos centros de 
atividades do Sul do país, abrangendo as áreas de plásticos, 
borrachas, tintas e adesivos. Entende-se que a melhor 
forma de atingir este objetivo é através da realização de 
eventos como cursos, seminários e encontros que agreguem 
conhecimentos técnicos e científicos relacionados com as 
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demandas regionais e permitam o contato periódico entre 
os profissionais acadêmicos e pesquisadores com interesses 
comuns na área de polímeros. A Regional Sul realizou 
Workshop Polímeros de Fontes Renováveis.

Regional Nordeste

A Regional Nordeste foi criada em 2011 e abrange os 
sócios dos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. 
O primeiro Diretor e Vice foram Rosangela Balaban e 
Edson Noriyuki Ito, respectivamente. Sua Diretora atual é 
Josiane Dantas Viana Barbosa tendo como Vice-Diretora 
Tatianny Soares Alves. A Regional Nordeste desempenha 
um papel muito importante na interação entre os diversos 
grupos de pesquisa existentes na região, e realiza a cada 
dois anos o Encontro Nordeste de Ciência e Tecnologia 
de Polímeros, intercalado com o CBPol. Até o momento 
foram realizados quatro Encontros nas cidades de Natal-
RN, Salvador-BA, Fortaleza-CE e o quarto novamente em 
Salvador no período de 27 a 28 de setembro de 2018 e que 
contou com a participação de 174 pessoas.

Regional Minas Gerais

A Regional Minas Gerais foi criada em 2016 separando-
se da Regional Leste, para atender de forma mais intensa 
o grande número de instituições de ensino e pesquisa 
e empresas existentes no Estado, e portanto de pessoas 
que atuam com polímeros, além de sua grande extensão 
territorial. O Estado de Minas Gerais possui 22 instituições 
de ensino superior, entre Institutos Federais de Tecnologia 
e Universidades Federais, que mantém 71 campi em todo o 
estado, e ainda três instituições estaduais, além de faculdades 
e universidades particulares e filantrópicas. Seu Diretor 
atual é Daniel Pasquini tendo como Vice-Diretor Harumi 
Otaguro. A Regional Minas realizou nos dias 21 e 22 de 
novembro de 2018 o 2º Workshop Mineiro de Polímeros.

Sede da ABPol

A Associação Brasileira de Polímeros está instalada 
em sede própria desde 2007, adquirida durante a gestão da 
Presidente Raquel Mauler, que realizou um dos sonhos da 
entidade. É uma casa muito bem instalada em um terreno 
com mais de 400 m2 e arquitetura típica do interior paulista 
do século XX, com ampla área interna (sete salas, sendo 
uma para reuniões e três com armários embutidos, cozinha, 
banheiros), garagem e uma edícula grande (onde também é 
possível realizar atividades como cursos e comemorações). 
No ano de 2017 a Diretoria presidida por Luiz Antonio Pessan 
realizou uma ampla reforma da sede, com manutenção do 
telhado que está com muitas infiltrações de água, troca 

do piso de carpete para porcelanato, revisão da parte 
elétrica, troca de janelas de ferro que estavam corroídas 
pelo tempo, abertura interna de um segundo banheiro com 
acesso para deficientes físicos assim como uma rampa de 
acesso para deficientes, troca da grade e portões da frente 
da sede para maior proteção do patrimônio e pintura geral 
da sede. Isto tornou a Sede da ABPol mais adequada para 
desenvolvimento de suas atividades além da valorização 
do patrimônio que é muito importante para a Associação.

Comentários finais

Para finalizar gostaria de manifestar o grande prazer 
de estar na presidência da ABPol nestes seus 30 anos de 
existência, nenhuma instituição sobrevive tanto tempo sendo 
reconhecida, e de forma idônea, sem nenhuma pendência 
judicial ou financeira. Isto é ainda mais difícil no Brasil 
que sempre atravessa seus altos e baixos, e em momentos 
de crise no Brasil a Ciência e Tecnologia (principais focos 
da ABPol), são os primeiros, são os primeiros a serem 
influenciados negativamente e os últimos a usufruírem 
dos benefícios quando o País está em crescimento. Isso 
somente foi e continua sendo possível, graças aos esforços 
dos Sócios e Patrocinadores, das Comissões Organizadoras/
Científicas e dos Expositores dos Congressos Brasileiros 
de Polímeros. Deve também citar o grande auxilio das 
Instituições de fomento como CNPq, CAPES, FAPESP e 
outras Fundações de amparo a Pesquisa de outros Estados 
quando da realização dos CBPol por todo o Brasil. Não 
poderia também deixar de comentar e agradecer a todos 
os funcionários que passaram pela ABPol neste período, 
a todos Diretores que passaram pela ABPol, que de forma 
gratuita e comunitária doam parte de seu tempo em prol 
da Comunidade Brasileira de Polímeros, seja no âmbito da 
ABPol como de sua revista Polímeros: Ciência e Tecnologia. 
Assim, agradeço a todos que colaboraram e colaboram com 
ABPol, e desejo muitos anos de existência para a ABPol.

Texto elaborado pelo Eng. D.Sc. José Donato Ambrósio 
do CCDM/DEMa/UFSCar e atual Presidente da ABPol, 
com colaboração de Marco-Aurelio De Paoli no trecho que 
trata da revista Polímeros: Ciência e Tecnologia, além dos 
funcionários Marcelo Perez Gomes e Charles Fernandes de 
Souza da ABPol, pelo trabalho de resgate de informações e 
imagens em documentos arquivados da ABPol. Este texto foi 
baseado naquele de 20 anos da ABPol (“20 Anos Associando 
os Profissionais da Área de Polímeros” da revista Polímeros: 
Ciência e Tecnologia, vol. 18, nº 4, 2008, escrito por Silvio 
Manrich com colaboração de Sebastião V. Canevarolo). 
O embasamento no texto comemorativo aos 20 anos de 
ABPol ocorreu porque o mesmo esta adequadamente 
elaborado, e pelos fatos históricos estarem relatados com 
riqueza de detalhes, e que não se alteram.


