
I
-<I::-
~o
~-
c
u.I

É impossível conter a emoção ao escrever o editorial do número inicial
desta nossa Revista, que é o primeiro periódico, de cunho científico,
abrangendo temas de interesse do macro-complexo da Construção Civil,
publicado no nosso país.
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A iniciativa da ANTACem criar o AMBIENTECONSTRUíDOfoi corajosa
e desafiante, pois além de sermos um país que carece de publicações
científicas, o nosso setor, a nível internacional, tem pouca experiência
neste sentido. Graças ao apoio contínuo dos membros do Conselho Editorial
e das Diretorias da Associação (a anterior e a atual) foi possível suplantar
os inúmeros obstáculos e, depois de um ano e meio de trabalho, lançar ao
meio profissional e acadêmico este número.

Mantivemos e respeitamos todas as diretrizes estabelecidas e apresentadas
no folheto de chamada de artigos da Revista. Os cinco trabalhos ora
publicados passaram pela análise de pelo menos dois revisores, geralmente
membros do Conselho Editorial, e vários deles foram para revisores
externos, por tratarem de temas muito específicos.
Graças a esta análise cuidadosa, todos os artigos receberam sugestões e
críticas que os aperfeiçoaram. No começo, os revisores conheciam os
autores dos trabalhos mas, há um ano, os artigos são enviados aos assessores
sem a indicação de seus autores. Sem pretender ser elitista, alguns artigos
submetidos tiveram que ser recusados e outros estão passando por um
processo de revisão mais demorado
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Nestenúmero inicialdo AMBIENTECONSTRUíDO,está se refletindoa
inter e a multi-disciplinaridade do nosso setor e temos cinco trabalhos de
temas bem diversos, preparados por pesquisadores de renome, atuando
em instituições diversas, inclusive da iniciativa privada. Para que possamos
manter a Revistadinâmica e atuante, solicita-se encarecidamente aos leitores
que debatam os artigos apresentados, pois isto será muito importante para
a continuação e enriquecimento dos trabalhos de pesquisa dos autores.
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Para os números seguintes, o Conselho Editorialdecidiu ter temas centrais,
que serão abordados em pelo menos metade dos artigos, mas sempre
haverão artigos de outros temas para que a Revista mantenha a sua
interdisciplinaridade. Por isto, teremos sempre um Editor-convidado,
especialista no tema central daquele número. O número seguinte, do
segundo semestre de 1997, terá como tema central "O gesso na Construção"
e a Editora-convidada é a Prof. Ora. Maria Alba Cincotto.

Apesar de ser atípico num editorial, peço licença para agradecer
publicamente o apoio e a colaboração das diretorias da ANTAC, aos
membros do Conselho Editorial, aos revisores externos, aos autores e ao
pessoal de apoio (secretaria, revisão de abstracts e referências, editoração,
capa, impressão, ete.) que viabilizaram o lançamento desta Revista.

Este é o primeiro número, cuja formatação e apresentação poderá ser
melhorada, com os comentários e sugestões dos nossos colegas leitores.
É nosso desejo que esta revista seja um veículo fiel à pesquisa nacional e
que venha a motivar o intercâmbio e progresso no nível científico dos
nossos trabalhos.

V AHAN ACOPYAN

EDITOR
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