REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE BARRAGENS

EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS E RELATOS TÉCNICOS

Nº 01/2018

O Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB) torna pública a abertura de prazo para submissão de artigos e de relatos
técnicos, com vistas à publicação na Revista Brasileira de Engenharia de Barragens, número 6, relativa a maio de 2018.
A revista tem por objetivo a publicação de artigos científicos e de relatos técnicos inerentes à engenharia de barragens
em geral, de modo a explicitar os conhecimentos técnicos atualizados que sejam úteis tanto para a operação das
empresas que projetam ou constroem ou operam barragens, como para os centros de pesquisa e as universidades que
se dedicam ao desenvolvimento da engenharia de barragens, especialmente no que se refere aos temas:
I.

hidráulica e vertedores,

IX.

barragens de face de concreto e de núcleo asfáltico,

II.

geotecnia e fundações,

X.

instrumentação,

III.

geologia de engenharia,

XI.

barragens de concreto compactado a rolo – CCR,

IV.

hidrologia,

XII.

meio ambiente,

V.

energia,

XIII.

segurança de barragens,

VI.

concreto, tecnologia e materiais,

XIV.

túneis,

VII.

equipamentos hidromecânicos,

XV.

recursos hídricos,

VIII.

barragens de terra e de enrocamento,

XVI.

mudanças climáticas.

A revista tem edições semestrais, a serem publicadas no primeiro e segundo semestres de cada ano, com tiragem de mil
exemplares, nas versões impressa e eletrônica, esta última no sítio eletrônico do Comitê Brasileiro de Barragens:
www.cbdb.org. br. É distribuída gratuitamente aos sócios do CBDB e também posta à venda para interessados em geral.
Os artigos para a próxima edição devem ser encaminhados até 05 de fevereiro de 2018 para o endereço
cbdb@cbdb.org.br , em arquivo Word, observando-se as normas editoriais e os parâmetros de editoração disponíveis no
sítio eletrônico informado acima.
Após análise do Conselho Editorial, o Diretor Técnico do CBDB entrará em contato com os autores para aceitação dos
artigos, informando revisões solicitadas para publicação, ou informando as razões da recusa do artigo submetido. Os
trabalhos eventualmente não selecionados poderão ser destinados – sendo previamente ajustados, se necessário - para
publicação em edições posteriores da revista. As decisões do Conselho Editorial são soberanas. Os casos omissos serão
resolvidos pela Diretoria do CBDB.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2018.
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