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RESUMO 

Após completar o quarto volume desde a publicação de sua primeira edição de agosto de 
2006, estamos orgulhosos de relatar as características do periódico Ambiente & Água - An 
Interdisciplinary Journal of Applied Science, ISSN: 1980-993X, doi: 10.4136/1980-993X que 
está publicando nessa 11ª edição, 14 artigos avaliados e revisados por pares. Graças ao grande 
apoio da comunidade científica, especialmente dos autores e revisores, todas as edições foram 
publicadas na data prevista, ou seja, no final de abril, agosto e dezembro. As missões e metas 
estão sendo atingidas progressivamente. O número de submissões está crescendo 
exponencialmente, permitindo avanços na qualidade dos artigos publicados. Pela política de 
acesso livre e por estar listada em diversos indexadores, há um interesse crescente na revista 
não só no Brasil, mas também da comunidade científica internacional. 

 
Palavras-chave: Ambi-Agua; Meio Ambiente; Recursos Hídricos. 

 
INTRODUÇÃO 

 
A revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science (Ambi-

Agua) é divulgada por meio eletrônico, na Internet, em modo de acesso aberto, onde não é 
cobrada nenhuma taxa para submissão, publicação ou acesso aos textos completos dos artigos. 
Ela é mantida pela Universidade de Taubaté, que é uma universidade pública municipal e 
editada pelo Instituto de Pesquisas Ambientais em Bacias Hidrográficas (IPABHi) que é uma 
associação, sem fins lucrativos. 

A Ambi-Agua está indexada por diversos indexadores relevantes e reconhecidos pela 
comunidade científica. Está classificada no Qualis da CAPES na área Interdisciplinar, que é a 
principal área de concentração do periódico como B2. 

Possui abrangência internacional quanto aos autores, comitê editorial e avaliadores ad hoc. 
A afiliação institucional dos autores aparece em todos os fascículos, em todas as edições já 
publicadas. Pela origem dos autores, pode ser verificado que a Ambi-Agua não publica 
predominantemente artigos locais ou regionais. 

Mais de 95% dos artigos científicos publicados são gerados a partir de pesquisas originais, 
e para todos os artigos publicados há uma declaração explícita dos autores de que não foram 
divulgados em outras revistas. 

Está circulando desde agosto de 2006, rigorosamente em dia, com edições publicadas em 
31 de agosto, 31 de dezembro e 30 de abril. Portanto, com circulação de forma regular, 
publicando três fascículos por ano. 

Possui número internacional normatizado para publicações seriadas - ISSN (obtido junto 
ao Instituto Brasileiro de Informação em C&T-IBICT, cujo número é 1980-993X e doi: 
10.4136/1980-993X. Embora publique artigos de autores de diversas origens, em Português, 
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Inglês e Espanhol, majoritariamente os artigos são de autores brasileiros. A revista Ambi-Agua 
pode ser acessada no link: http://www.agro.unitau.br/ambi-agua e em breve em: 
http://www.ambi-agua.net.  

Vários outros indexadores contêm em seus servidores, os artigos completos da Ambi-
Agua, que podem ser acessados diretamente neles:  

 
REDALYC: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=928 
SOCOLAR: http://www.socolar.com/vn.aspx?id=6545 
SUMÁRIOS.ORG: http://www.socolar.com/vn.aspx?id=6545 

 
Outros indexadores coletam os metadados e remetem a consulta para a página da revista, 

tais como: 
 

AVANO – A Marine and Aquatic Sciences OAI Harvester:  
 http://www.ifremer.fr/avano/archives.htm  
DOAJ: http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=journal&issn=1980993X  
ENVIRONMENT COMPLETE™: http://www.ebscohost.com/titleLists/eih-coverage.htm 
LATINDEX: http://www.latindex.unam.mx/revista.php?opcion=1 
LivRe: http://livre.cnen.gov.br/ConsultaPorLetra.asp?Letra=A  
Open Journal Systems: http://www.openarchives.org/Register/ListFriends http://www.agro. 

unitau. br/seer/index.php/index/oai 
PERIODICA - Índice de Revistas Latinamericas em Ciência: 

http://dgb.unam.mx/periodica.html 
Periódicos CAPES - O Portal Brasileiro de Informação Científica: 

http://acessolivre.capes.gov.br/pesquisa.do?palavra=ambiente&letra=&editor=&assunto=&tipo
=All&nac=0&gratis=true  

SWETS: http://www.swets.com/ 
The University of Illinois OAI-PMH Data Provider Registry: 

http://gita.grainger.uiuc.edu/registry/details.asp?id=2190  
The Public Knowledge Project (University of British Columbia e Simon Fraser University): 

http://harvesters.sfu.ca/demo/index.php/browse/index/677 
 
Missão do periódico e sua política editorial 

 
Esse periódico científico tem por missão publicar artigos inéditos, de relevância científica 

na grande área interdisciplinar, com inserção nas áreas de Ciências Ambientais, Recursos 
Hídricos, Hidrologia, Hidrogeologia, Engenharia Ambiental e Saneamento, Engenharia 
Florestal e Recursos Florestais, Ecologia, Aqüicultura, Oceanologia e Recursos Pesqueiros, 
Agronomia, Agrometeorologia e Engenharia Agrícola, Mudanças Globais, Engenharia de 
Pesca e Zootecnia, Geografia, Geologia. Assim como, nas áreas de Sensoriamento Remoto, 
Geotecnologias, Análise Espacial voltadas para o estudo da água ou das Ciências Ambientais. 

É uma publicação quadrimestral (30 de abril, 31 de agosto e 31 de dezembro) de trabalhos 
inéditos relacionados às Ciências Ambientais e aos Recursos Hídricos. A revista é multilíngüe, 
publica trabalhos em português, espanhol, inglês. O título abreviado da revista é Ambi-Agua. 

Todos os artigos submetidos são examinados pelo editor para verificar se o conteúdo do 
artigo é apropriado para a revista e se o manuscrito foi preparado de acordo com as instruções 
para os autores. O editor poderá rejeitar o artigo se detectar: erros relativos às instruções; 
redação imprópria; ou se, o trabalho não contiver suficiente mérito científico ou tecnológico. 
Uma vez superada essa fase, o editor enviará o artigo a um ou dois membros do Comitê 
Editorial, para que sejam sugeridos pelo menos dois avaliadores ad hoc especialistas no tema 
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do artigo proposto. Os revisores devem ser especialistas científicos que trabalhem em áreas 
relacionadas com o tema do artigo e, portanto, devem estar plenamente capacitados para avaliar 
o manuscrito e recomendar a sua aceitação ou rejeição. Os revisores receberão: o manuscrito, 
sem nenhuma identificação dos autores, instruções acerca do processo de revisão e um 
formulário de avaliação, para manifestar seus comentários e recomendações sobre a aceitação, 
correção ou rejeição do artigo. 

Os revisores considerarão rigorosamente todos os critérios sugeridos no formulário de 
avaliação de artigos, e examinarão a qualidade da redação. Em nenhuma etapa do processo, os 
revisores conhecerão a identidade dos autores, assim como, os autores não saberão a identidade 
dos revisores. 

Depois de examinar as recomendações dos revisores, o editor tomará uma das seguintes 
decisões: Aceitar o artigo com pequenas mudanças e, neste caso, o editor devolverá o trabalho 
aos autores com uma lista de pequenas correções a serem implementadas. Se as modificações 
não alterarem significativamente a redação, o editor lerá o artigo e concluirá o processo. Caso 
contrário, ou sempre que indicado pelo avaliador, enviará a versão revisada do manuscrito para 
nova avaliação dos avaliadores. 

Quando receber a versão final do artigo, o editor confirmará ao autor responsável sua 
aceitação, indicando em que número da revista será publicado e quando o autor responsável 
deverá receber as provas e devolver um formulário assinado, via correio autorizando a 
publicação e atestando o ineditismo do artigo. 

Erros tipográficos, páginas sem numeração, artigos citados no texto que não aparecem nas 
referências e vice-versa, pequenas discrepâncias entre o resumo e o abstract, pequenas 
mudanças na redação são exemplos de pequenas correções necessárias. Quando houver 
modificações maiores, o editor devolverá o artigo com uma lista de sugestões que o autor 
responsável deverá atender para que o trabalho seja novamente considerado. Exemplos de 
modificações maiores incluem a análise de dados usando provas estatísticas, revisão de tabelas 
e figuras, repetição de experimentos e mudanças substanciais da redação. 

No caso de rejeição, o editor informa ao autor responsável suas razões para não publicá-lo. 
Em geral, os motivos para rejeição envolvem o conteúdo do artigo não apropriado para a 
revista, violações graves da forma de publicação, artigo sem mérito científico e tecnológico. 

A submissão de artigos será sempre via Internet, no sistema SEER e deve seguir 
rigorosamente as normas para publicação. 

 
Singularidade da Ambi-Agua com vantagens comparativas com outros 
periódicos editados no país na temática de sua atuação 

 
Talvez o maior diferencial da Ambi-Agua seja na comunicação entre o Editor e Autores e 

entre o Editor e Avaliadores. Esse fato é grandemente facilitado pelo uso do SEER (Sistema 
Eletrônico de Editoração de Revistas) que foi traduzido e customizado pelo Instituto Brasileiro 
de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) baseado no software desenvolvido pelo 
Public Knowledge Project (Open Journal Systems), da Universidade British Columbia. Esse 
sistema garante não só a manutenção de um banco de dados com todas as comunicações e 
versões dos manuscritos até sua efetiva publicação, como também a visibilidade por usar o 
Protocolo OAI-PMH para os metadados (Batista, 2008). Esse fato resulta num tempo entre 
submissão e publicação bem menor do que a maioria das revistas similares. 

Outro item relevante é o contínuo monitoramento do acesso à revista, contabilizando cada 
consulta aos artigos, por três ferramentas específicas (Batista, 2009), usando o Google 
Analytics, o CluterMaps e o Geovisite. Além disso, os indexadores SOCOLAR, Redalyc e 
Sumários.org, entre outros, monitoram o acesso aos diversos artigos. 
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Uma característica importante da Ambi-Agua é a composição do Comitê Editorial, com 
membros de renome internacional e o Painel de Avaliadores Ad Hoc. Os membros do Comitê 
Editorial estão listados na página da revista (http://www.agro.unitau.br/seer/index.php/ambi-
agua/about/editorialTeam). A Ambi-Agua tem hoje 317 Avaliadores Ad Hoc cadastrados no 
sistema de editoração da revista. Esses Avaliadores são na maioria bolsistas PQ do CNPq e 
possuem nível de doutorado com alta produtividade científica e cobrem um amplo espectro do 
conhecimento. A publicação de dezembro de cada ano traz a lista de Avaliadores Ad Hoc 
cadastrados e quais efetivamente avaliaram manuscritos naquele ano. 

A Ambi-Agua oferece muitas facilidades, uma delas é que além da consulta aos artigos 
por palavras-chave, autores, etc., cada edição completa em documento único é também 
disponibilizada para Bibliotecários que queiram baixar e imprimir a edição inteira e 
disponibilizar para consulta nas bibliotecas (http://www.agro.unitau.br/ seer/index.php/ambi-
agua/information/librarians).  

Outro aspecto que deve ser mencionado é a determinação e motivação do Comitê Editorial 
da Ambi-Agua, sem as quais a revista não teria conquistado a visibilidade e aceitação que cada 
vez mais tem alcançado (Batista, 2009). 

A Tabela 1 mostra os dados dos últimos três anos do número de artigos submetidos por 
ano, número de artigos aceitos para publicação, tempo entre a submissão e a publicação. 
 
Tabela 1. Estatísticas da revista para os anos de 2007 a 2009. 

Parâmetros 2007* 2008 2009 
Edições Publicadas 5 3 3 
Artigos Publicados 19 29 43 
Total de submissões 75 82 122 
Avaliados por Pares 21 48 68 
Aceito 34 (45%) 33 (40%) 43 (35%) 
Tempo de avaliação (dia) 75 58 54 
Tempo até a Publicação (dia) 45 158 117 
Usuários cadastrados 327 461 762 

* Abril de 2007 foi a data efetiva do lançamento da revista Ambi-Agua, quando foram apresentadas as 
duas edições de 2006 (agosto e dezembro de 2006). 

 
As metas para os próximos dois anos é aumentar o número de artigos publicados para 50 

em 2010 e 60 em 2011, em função do crescimento recente de submissões de alta qualidade. 
Com a melhoria da infraestrutura de apoio ao processo editorial, espera-se continuar 
diminuindo o tempo entre a submissão e publicação ficando em menos de 4 meses, como 
atingido em 2009. 

Com o aumento crescente do interesse da comunidade científica, indicado pelo número de 
acessos aos artigos publicados e submissões, com média recente de 21,6 manuscritos por mês 
(desde agosto de 2009), foi contratado um serviço de servidor dedicado com empresa líder 
nacional para garantir “100%” de disponibilidade contínua em velocidade de banda larga. Com 
o aumento da demanda de submissões estamos determinados a ampliar a infraestrutura de 
apoio ao processo editorial, como assistência de secretaria, de layout e editoração. 

A Ambi-Agua foi, na sua primeira avaliação classificada no Qualis CAPES como B2 na 
área Interdisciplinar, sua principal área de inserção. Mais de 10% dos artigos científicos têm 
sido submetidos por autores vinculados a instituições estrangeiras. É meta da revista ingressar, 
em curto prazo, no ISI Web of Science, Scopus (Elsevier) e SciELO. 

O Editor Chefe é membro da Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC) e 
bolsista de Produtividade em Pesquisa (PQ) do CNPq, Nível 1B. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Foi demonstrado que a Ambiente & Água está progressivamente alcançando suas metas e 

despertando um interesse crescente na comunidade científica. Dessa forma, estamos envidando 
esforços para conseguir financiamento junto às agências governamentais para apoio ao 
processo editorial da revista que atualmente depende exclusivamente de trabalho voluntário, 
com apoio da Universidade de Taubaté. Somos gratos aos nossos colegas membros do painel 
de revisores ad hoc pelo trabalho competente e eficaz, assim como, aos autores pelo envio de 
manuscritos de alta qualidade. Futuramente pretende-se migrar para um servidor, monitorado 
24 horas, 7 dias na semana para melhorar o acesso à revista. 
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