Editorial
CARBONO 1992 - 2005

Esse número especial do Journal of the
Brazilian Chemical Society (JBCS) publica
artigos selecionados dentre os apresentados no
III Congresso Brasileiro de Carbono
(CARBONO 2005), Rio de Janeiro, 7 a 11 de
novembro de 2005.
Há treze anos atrás, mais precisamente no dia
4 de novembro de 1992, no Forte de Copacabana,
Rio de Janeiro, a comunidade científica dedicada
à pesquisa dos materiais de carbono, no Brasil,
se reuniu pela primeira vez no CARBONO 92,
também organizado pelo Centro Tecnológico do
Exército (CTEx). Esse primeiro encontro foi
considerado, inicialmente, como sendo apenas
um sonho. A dedicação dos pesquisadores do
Grupo de Carbono do CTEx, entretanto, fizeram
com que ele se tornasse realidade e um sucesso.
Não havia dinheiro disponível na época e a maior
parte do trabalho manual necessário para reparar
o local da apresentação, assim como o arranjo de
todas as facilidades como, por exemplo, o sistema
de som, teve que ser providenciados pelos
próprios pesquisadores. Esse esforço não foi em
vão. Outros grupos de pesquisa do carbono
uniram-se a nós e promoveram o segundo
encontro, em São José dos Campos (CARBONO
99), o primeiro congresso em Piracicaba
(CARBONO 2002) e o segundo congresso em
Vitória (CARBONO 2004).
Esse III Congresso Brasileiro de Carbono
(CARBONO 2005) ocorreu em uma situação
completamente diferente. Ele foi realizado num
dos mais sofisticados hotéis da Praia de

Copacabana com todo o suporte e infra-estrutura
que estamos acostumados a ter nas mais
prestigiadas conferências internacionais. Foram
apresentadas cinco palestras plenárias
internacionais, juntamente com outros 90 artigos,
o que forçou a comissão científica a ser muito
rígida na seleção e, infelizmente, a recusar alguns
trabalhos.
A publicação desse número especial encerra,
definitivamente, o CARBONO 2005 e eu gostaria
de agradecer ao JBCS e seus membros pelo
enorme esforço dedicado a isso, particularmente
seu editor Dr. Watson Loh e a gerente editorial
Dra. Elizabeth Magalhães.
Eu gostaria de agradecer a Petrobras pelo seu
apoio financeiro e lembrar os nomes de Lídia
Barreto, Fernando Santiago, Bernadete Rulff e
Ana Coelho, membros da empresa, que tornaram
possível tudo o que aconteceu nesse evento.
É imprescindível agradecer ao Gen Alberto
Cardoso e ao Gen Ubiratan Marcondes,
respectivamente Chefe e Vice-Chefe do
Departamento de Ciência e Tecnologia do
Exército Brasileiro, na ocasião da realização do
Congresso, em meu nome próprio e de todos os
membros da Comissão Organizadora. Nada teria
acontecido, nem mesmo esse relacionamento
tecnológico com a Petrobras, sem a interferência
pessoal e a dedicação dos mesmos.
Luiz Depine de Castro
Presidente das Comissões Organizadoras
(CARBONO 92 e CARBONO 2005)

Editorial
CARBONO 1992 - 2005

This special issue of the Journal of the
Brazilian Chemical Society (JBCS) publishes
selected papers presented at the III Brazilian
Carbon Congress (CARBONO 2005), Rio de
Janeiro, November 7-11, 2005.
Thirteen years ago, more precisely on the 04th
of November of 1992, at Forte de Copacabana,
Rio de Janeiro, the scientific community
dedicated to the research of carbon materials, in
Brazil, gathered for the very first time in
CARBONO 92, also organized by the Centro
Tecnológico do Exército (CTEx). This first
meeting was considered, at first, just a dream.
The dedication of the researchers of CTEx’s
Carbon Group, however, made it come true, and
successful. There was no money available, at that
time, and most of the manual labour necessary to
repair the presentation stage and all the necessary
facilities, such as the sound system, had to be
provided by the researchers themselves. That
effort was not in vain. Other carbon research
groups gathered around and promoted the second
meeting, in São José dos Campos (CARBONO
99), the first Congress in Piracicaba (CARBONO
2002) and the second Congress in Vitória
(CARBONO 2004).
This III Brazilian Carbon Congress
(CARBONO 2005) happened in a quite different
situation. It took place in one of the most
sophisticated hotels at Copacabana Beach with

the support and infrastructure we are used to have
in the most prestigious international conferences.
Five international plenary lectures were
presented, together with 90 other scientific
papers, a number that forced the scientific
committee to be very strict and, unfortunately, to
refuse some articles.
The publication of this special issue ends,
definitively, CARBONO 2005 and I would like
to thank JBCS and its staff for their enormous
effort, particularly its editor Dr. Watson Loh and
the editorial manager Dra. Elizabeth Magalhães.
I would like to thank Petrobras for its financial
support and to remember the names of Lidia
Barreto, Fernando Santiago, Bernadete Rulff and
Ana Coelho, members of the corporation staff that
made everything possible in this event.
To Gen Alberto Cardoso and Gen Ubiratan
Marcondes, head and deputy head of the
Department of Science and Technology of the
Brazilian Army, at the time of the Congress, I
must say thank you on the behalf of all the
members of the Organizing Committee. Nothing
would have happened, not even this technological
relationship with Petrobras, without their personal
interference and dedication.
Luiz Depine de Castro
President of the Organizing Committees
(CARBONO 92 e CARBONO 2005)

