EDIÇÃO ESPECIAL SOBRE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DO TRABALHO
EM CANTEIROS DE OBRAS

A revista Ambiente Construído irá produzir em 2017 uma Edição
Especial sobre Sustentabilidade Ambiental e Melhoria das Condições de
Trabalho em Canteiros de Obras. O objetivo desta Edição é apresentar
os principais resultados de pesquisas recentes sobre este tema,
incluindo um conjunto de contribuições da Rede CANTECHIS
(Tecnologias
para
Canteiros
de
Obras
Sustentáveis
em
Empreendimentos de Habitação de Interesse Social), financiada pela
FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos).
Serão aceitas submissões de artigos originais sobre os seguintes
temas:
 necessidades tecnológicas para a redução do impacto ambiental
e melhoria das condições de trabalho em canteiros de obras,
particularmente na habitação de interesse social;
 aperfeiçoamento de sistemas de proteção coletiva;
 melhorias ambientais em canteiros de obra, incluindo redução
de emissão de material particulado;
 soluções tecnológicas sustentáveis para instalações provisórias;
 desenvolvimento de melhorias tecnológicas em métodos e
sistemas construtivos inovadores visando à redução do impacto
ambiental;
 desenvolvimento de conceitos e métodos gerenciais que
contribuam para aumentar a eficácia da implementação de
métodos e sistemas construtivos inovadores;
 melhorias em sistemas de gestão da segurança e saúde no
trabalho;
 redução do consumo de água e energia em canteiros de obras;

 estratégias para gestão de resíduos em canteiros de obra,
incluindo redução, reciclagem e disposição adequada dos
mesmos;
 uso de tecnologias da informação e comunicação em canteiros
de obra visando à melhoria das condições de trabalho;
 boas práticas de sustentabilidade ambiental, social e econômica
em canteiros de obras.
A submissão deve ser feita apenas pelo site da revista Ambiente
Construído:
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/ambienteconstruido/about/submis
sions#onlineSubmissions.
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 Sustentabilidade Ambiental e Melhoria das
Condições de Trabalho em Canteiros de Obras.
Todos os artigos serão avaliados por, pelo menos, três avaliadores,
escolhidos entre os membros do conselho editorial ou do corpo de
avaliadores convidados da Revista, de acordo com o calendário a
seguir:
(a) submissão
17.04.2017;

do

artigo

até

31.3.2017

alterado

(b) resultado final da avaliação até 30.05.2017;
(c) envio da versão final do artigo até 20.06.2017;
(d) Publicação até: 30.09.2017.
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