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EDIÇÃO ESPECIAL SOBRE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

 

A revista Ambiente Construído irá produzir, em 2015, uma Edição Especial sobre 
Ciência e Tecnologia de Materiais de Construção. O objetivo desta Edição é 
apresentar avanços recentes nesta área do conhecimento, especialmente na 
América Latina.  

Os artigos a serem submetidos para esta Edição Especial devem abordar os 
seguintes tópicos:  

(a) concreto, argamassa e outros materiais à base de cimento;  

(b) madeiras; 

(c) materiais metálicos; 

(d) materiais poliméricos; 

(e) tintas e vernizes; 

(f) materiais betuminosos;  

(g) cerâmicas e vidros; 

(h) materiais compósitos; 

(i) nanomateriais; 

(j) materiais não-convencionais; 

(k) outros materiais de interesse para a construção civil, especialmente 
aqueles mais sustentáveis e inovadores. 

 

Serão aceitos para submissão artigos sobre pesquisa científica e tecnológica, 
desenvolvimento e aplicação dos materiais de construção, que representem 
contribuições originais sobre: 

(a) microestrutura; 

(b) métodos de ensaio e caracterização; 

(c) mecânica da fratura; 

(d) aspectos relacionados à durabilidade e vida útil; 

(e) análise de ciclo de vida; 

(f) eco-eficiência dos materiais; 

(g) interação com o ambiente; 

(h) propriedades estruturais; 

(i) modelagem de comportamento; 
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(j) fabricação e aplicações práticas de materiais de construção; 

(k) desempenho in situ; 

(l) relação entre desempenho e técnicas de construção; e 

(m) comportamento dos materiais empregados em componentes e 
estruturas. 

 

Todos os artigos recebidos serão analisados por pelo menos dois avaliadores, com 
conhecimento na área, segundo as normas vigentes da Revista Ambiente 
Construído. 

Os textos dos artigos submetidos não devem exceder 7000 palavras, a não ser em 
casos especiais, autorizados pelo Conselho Editorial. Informações adicionais sobre a 
submissão de artigos estão disponíveis na página da Revista 
(http://seer.ufrgs.br/ambienteconstruido). 

A submissão deve ser feita apenas pelo site da revista Ambiente Construído: 
http://seer.ufrgs.br/ambienteconstruido. Serão aceitas contribuições redigidas em 
português, espanhol e inglês em conformidade com as normas estabelecidas pela 
Revista. Os autores devem mencionar, em seu encaminhamento, que o manuscrito 
se refere à Edição Especial Ciência e Tecnologia de Materiais de Construção. 

 

Calendário desta Edição Especial: 

(a) submissão do manuscrito: até 15.11.2014;  

(b) avaliação por parte do Conselho Editorial: até 30.01.2015; 

(c) apresentação da versão final dos artigos: até 30.02.2015; 

(d) publicação da Revista: 30.04.2015. 

 

 

 

 

 

Editores desta edição 
Professor Holmer Savastano Jr. – Universidade de São Paulo – holmersj@usp.br 
Professor Gibson Rocha Meira – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
da Paraíba – gibson.meira@ifpb.edu.br 
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