
 

EDIFICAÇÕES 

 

Tecnologia em Edificações – Periódicos 

 

AC - AMBIENTE CONSTRUINDO (SCIELO) 

Publicação de Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente 

Construído – ANTAC 

ISSN 1678-8621 

Missão 

Ser a principal revista científica na área de Tecnologia do Ambiente Construído 

no âmbito da América Latina, assumindo os papés de fórum de discussão 

aprofundada de resultados das atividades de pesquisas e desenvolvimento, 

assim como de meio de reconhecimento formal de trabalhos científicos de 

qualidade. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1678-

8621&lng=en&nrm=iso 

 

CONCRETO - Revista Concreto &Construções (WEBSITE) 

Publicação de  Instituto Brasileiro de concreto fundado em 23/06/1972 

ISSN 1809-7197 

Missão  

A revista CONCRETO & Construções é veículo para a troca de ideias e 

informações sobre o concreto e seus sistemas construtivos, entre os 

profissionais da construção civil. 

http://www.ibracon.org.br/publicacoes/revistas_ibracon/rev_construcao/revistas.

asp 
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EDIFICAÇÕES 

CORROSÃO E PROTEÇÃO DE MATERIAIS (WEBSITE) 

Publicação de  A 1ª edição em papel desta Revista remonta a 1963. Em 

2012 inicia-se, com o 1º número do ano, a 1ª edição em versão digital 

ISSN 2182-6587 

Missão  

A Revista publica artigos nos seguintes temas: 

• Detecção, diagnóstico, estudo e prevenção da corrosão 

• Desempenho, ensaios e análises de materiais e revestimentos  

• Propriedades químicas e físicas de materiais e revestimentos 

http://www.lneg.pt/iedt/unidades/21/paginas/126 

 

CPM - CORROSÃO E PROTECÇÃO DE MATERIAIS 

Publicação de LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. 

ISSN 2182-6587  

Missão 

Corrosão e Proteção de Materiais tem como objetivo a divulgação do estado do 

conhecimento, da investigação e da inovação tecnológica no domínio científico 

da corrosão/degradação e proteção de materiais. 

http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_serial&pid=0870-

1164&lng=pt&nrm=iso 

 

IBRACON 

Publicação deIBRACON - Instituto Brasileiro do Concreto 

ISSN 1983-4195 

Missão 

Divulgar desenvolvimentos e avanços recentes em estruturas de concreto e 

materiais, e promover o desenvolvimento do setor da construção através da 

colaboração conjunta de pesquisadores, engenheiros, projetistas, construtores, 

fabricantes e usuários de materiais e estruturas de concreto. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-

4195&lng=pt&nrm=iso 
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EDIFICAÇÕES 

SOLDAGEM & INSPEÇÃO 

Publicação de Associação Brasileira de Soldagem 

ISSN 1980-6973 

Missão 

Divulgar artigos originais sobre o desenvolvimento científico e tecnológico das 

áreas de conhecimento que envolvem a soldagem, a inspeção e processos 

afins. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-

9224&lng=pt&nrm=iso 

 

RESEARCH ON BIOMEDICAL ENGINEERING (INGLÊS)  

Publicação de Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica 

ISSN 2446-4740 

Missão 

Research on Biomedical Engineering é o veículo oficial da Sociedade Brasileira 

de Engenharia Biomédica e tem por objetivo veicular e facilitar a comunicação 

de resultados de pesquisas em todas as áreas da Engenharia Biomédica e 

afins que envolvam a aplicação de tecnologias à saúde, tais como Física 

Médica e Informática em Saúde. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2446-

4740&lng=pt&nrm=iso 

 

REM - INTERNATIONAL ENGINEERING JOURNAL  (INGLÊS)  

Publicação de Fundação Gorceix 

ISSN 2448-167X 

Missão 

Mineração, Mecânica e Energia 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2448-

167X&lng=pt&nrm=iso 
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EDIFICAÇÕES 

GESTÃO & PRODUÇÃO 

Publicação de Universidade Federal de São Carlos 

ISSN 1806-9649 

Missão 

Ser um meio de divulgação de trabalhos originais ou que apresentem 

resultados de estudos e pesquisas na área de Engenharia de Produção. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-

530X&lng=pt&nrm=iso 

 

POLÍMEROS - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Publicação de Associação Brasileira de Polímeros 

ISSN 1678-5169 

Missão 

Divulgar trabalhos e atualidades de caráter científico, tecnológico e 

mercadológico da área de polímeros. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-

1428&lng=pt&nrm=iso 

 

PESQUISA OPERACIONAL 

Publicação de Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional 

ISSN 1678-5142 

Missão 

O objetivo principal da revista Pesquisa Operacional é a divulgação de 

trabalhos produzidos pela comunidade científica de Pesquisa Operacional (PO) 

com o intuito de promover a sua integração e a disseminação do conhecimento 

técnico gerado dentro da mesma.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-

7438&lng=pt&nrm=iso  
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EDIFICAÇÕES 

CERÂMICA 

Publicação de Associação Brasileira de Cerâmica 

ISSN 1678-4553 

Missão 

Publicar contribuições originais de interesse na área de cerâmica, 

compreendendo abrasivos, biocerâmicas, cerâmicas avançadas, cerâmica 

branca, cerâmica de mesa, cerâmica eletroeletrônica, cerâmica estrutural, 

cerâmica magnética, cerâmica nuclear, cerâmica óptica, cerâmica química, 

cerâmica termomecânica, cerâmica vermelha, cimento, compósitos de matriz 

cerâmica, materiais refratários, materiais de revestimento, matérias primas, 

vidrados, vidros e vitrocerâmicas, análise microestrutural, ciência básica, arte 

cerâmica, instrumentação, processos de fabricação, síntese de pós, técnicas 

de caracterização etc. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0366-

6913&lng=pt&nrm=iso 

 

REVISTA BRASILEIRA DE GEOFÍSICA 

Publicação de Sociedade Brasileira de Geofísica 

ISSN 0102-261X 

Missão 

Publicar artigos técnicos inéditos e originais nas áreas da Geofísica da Terra 

Sólida, Ciências Espaciais e Geofísica Aplicada. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-

261X&lng=pt&nrm=iso 
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EDIFICAÇÕES 

PRODUCTION 

Publicação de Associação Brasileira de Engenharia de Produção 

ISSN 1980-5411 

Missão 

Fomentar a geração e a disseminação de conhecimento em Engenharia de 

Produção, publicando artigos inéditos que representem uma contribuição 

efetiva, tanto sob a forma de resultado de pesquisas empíricas como de 

desenvolvimento de quadro teórico/conceitual. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-

6513&lng=pt&nrm=iso 
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