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ste número marca a retomada da Revista Ambiente Construído, cujos dois primeiros números 
foram publicados em 1997, tendo como Editor o Prof. Vahan Agopyan da USP.   

Esta Revista é uma antiga aspiração da comunidade de pesquisadores e profissionais 
representados pela ANTAC, vindo a preencher uma importante lacuna no que se refere a 

publicações científicas no país. Tem um caráter diferenciado em relação às revistas de divulgação técnica 
existentes no país, as quais apresentam um panorama do desenvolvimento técnico da Tecnologia do 
Ambiente Construído, com freqüência divulgando o resumo de diversos estudos que vem sendo 
desenvolvidos.  

Além do seu caráter de disseminação do conhecimento, Ambiente Construído representa um importante 
fórum de discussão aprofundada dos resultados das atividades de pesquisa e desenvolvimento, assim como 
um meio de reconhecimento formal de trabalhos científicos de qualidade. 

Foram mantidas e respeitadas as diretrizes estabelecidas para a aceitação dos trabalhos, quando da criação 
da Revista. Todos os artigos são submetidos à avaliação de, pelo menos, dois revisores, geralmente 
membros do Conselho Editorial. Desta forma todos os artigos receberam críticas e sugestões que 
contribuíram para o seu aperfeiçoamento. 

O presente número da Revista tem um caráter geral, ou seja, ao contrário de outros números que estão por 
ser publicados, não é focado num tema específico previamente definido. Por esta razão, contém artigos 
relacionados  a um leque bastante amplo de temas, o que reflete a multi-disciplinaridade desta área do 
conhecimento. Para os números seguintes, a serem publicados ainda este ano, o Conselho Editorial decidiu 
escolher temas centrais, Tecnologia de Argamassas, Avaliação Pós-ocupação e Sistemas Prediais. 
Entretanto, a Revista está sempre aberta a artigos sobre qualquer tema relacionado à Tecnologia do 
Ambiente Construído, os quais, se aceitos, serão incluídos  na próxima edição geral. 

Nesta sua nova fase, Ambiente Construído será disponibilizado tanto na forma escrita quanto eletrônica, 
através do site da ANTAC (http://www.antac.org.br). Desta forma, pretende-se reduzir os custos de 
publicação e fazer com que os artigos publicados sejam mais amplamente divulgados.  
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