
   

Rem: Revista Escola de Minas

ISSN: 0370-4467

editor@rem.com.br

Escola de Minas

Brasil

Batista, Eduardo de Miranda

Carta do Editor

Rem: Revista Escola de Minas, vol. 60, núm. 2, abril-junio, 2007, p. 199

Escola de Minas

Ouro Preto, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56416460001

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=564
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56416460001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=56416460001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=564&numero=16460
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56416460001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=564
http://www.redalyc.org


199REM: R. Esc. Minas, Ouro Preto, 60(2), abr. jun. 2007

Carta do Editor
O avanço no desenvolvimento de tecnologias de construção de edifica-

ções, em nosso país, com o emprego de estruturas de aço, tem contribuído para
o aprimoramento da construção pré-fabricada, trazendo resultados significati-
vos nas atividades de projeto, fabricação e montagem de edificações de peque-
no, médio e grande porte, como por exemplo, residências unifamiliares, edifícios
de andares e conjuntos comerciais e empresariais, respectivamente. Em especi-
al, o incremento das soluções em estruturas mistas - associando de forma ade-
quada o aço ao concreto - faz do uso intensivo dessas soluções uma opção
extremamente competitiva.

Nesse contexto, com o crescente interesse nas tecnologias de emprego de
estruturas de aço nas universidades, vários cursos de Engenharia Civil e de
Arquitetura têm evoluído nessa direção, ao mesmo tempo aprimorando a forma-
ção dos seus estudantes de graduação e de pós-graduação e estabelecendo
profícuo contato e cooperação com o setor produtivo. Nesse particular, desta-
camos o papel do Comitê Brasileiro da Construção em Aço, CBCA, o qual tem
procurado apoiar os cursos de formação, tanto de engenheiros, como de arqui-
tetos, com o incentivo ao trabalho de criação e inovação dos alunos de Inicia-
ção Científica e de Pós-Graduação e, ainda, com a publicação de cadernos téc-
nicos sobre o emprego do aço na construção de edificações.

Com base nessa realidade, em 2006, levamos ao editor chefe da REM a idéia
de prepararmos um número da revista dirigido a estruturas de aço e mistas aço-
concreto, adotando o projeto de revisão da norma brasileira de estruturas de
aço, a NBR8800, como linha mestra motivadora para a publicação, documento
esse em desenvolvimento àquela época. Para isso, convidamos o Professor
Ricardo Fakury, que, de pronto, adotou a idéia com entusiasmo, para tratar da
nova NBR8800 em um dos artigos de abertura da Revista. Adicionalmente, con-
vidamos os professores Roberto de Leon e Roger Johnson para, respectiva-
mente, contribuírem com artigos que tratassem da nova versão da norma ameri-
cana do AISC e das normas européias sobre estruturas de aço e mistas aço-
concreto. Os artigos desses autores abrem, portanto, o índice da Revista. Os
artigos que se seguem foram agrupados por temas e permitem ao leitor obter
uma visão geral dos trabalhos de pesquisa e desenvolvimento em estruturas de
aço e mistas que estão sendo desenvolvidos no interior dos vários grupos de
pesquisa que atuam nas universidades brasileiras. Destacamos, ainda, o artigo
sobre arquitetura em aço, que é fruto do convite endereçado ao arquiteto Sieg-
bert Zanettini, cujo conteúdo se refere a um projeto emblemático, com emprego
intensivo de soluções em estruturas de aço, que nos pareceu um exemplo muito
oportuno de arquitetura associada à temática da presente publicação.

Finalmente devemos registrar nosso sincero agradecimento a todos que se
prestaram a contribuir para essa publicação, permitindo traçar um panorama,
mesmo que parcial, do que vem sendo produzido em nossas universidades, com
artigos voltados para as tecnologias do uso do aço na construção civil. O
mérito da presente publicação deve ser creditado a esses autores, que respon-
deram, sempre de forma pronta e entusiasmada, aos nossos convites para suas
contribuições, seguindo, ainda, os prazos estipulados nas diversas etapas do
trabalho.

Eduardo de Miranda Batista
Editor Associado da REM, Professor do COPPE e da
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