PERIÓDICOS ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

REVISTA MUNDO & VIDA ALTERNATIVAS EM ESTUDOS
AMBIENTAIS – O PGCA publica semestralmente a revista Mundo &
Vida consagrada ao Meio Ambiente. A abordagem dos trabalhos é de natureza
interdisciplinar. Abrimos espaço para contribuições externas.
PERIODICIDADE: Semestral
QUALIS/CAPES: B5
ISSN: 1517-1256
SITE: http://www.uff.br/cienciaambiental/mundoevida.htm

REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (RevBEA) – A proposta
da RevBEA, que emerge no contexto do V Fórum Brasileiro de Educação
Ambiental, ocorrido em Goiânia, em 2004, tornou-se realidade em função do
empenhado trabalho assumido e levado à cabo pela Rede Mato-Grossense de
Educação Ambiental (REMTEA), que com sua capacidade de articulação,
competência e criatividade esteve à frente dos 5 números iniciais (volumes 0,
1, 2, 3 e 4).
PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPES: B4
ISSN: 1981-1764 versão online
SITE: http://www.sbecotur.org.br/revbea/index.php/revbea/issue/archive
REVISTA ENGENHARIA: ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO, TRANSPORTES,
INFRAESTRUTURA, CONSTRUÇÃO, RODOVIAS, FERROVIAS – É uma publicação bimestral voltada
á engenharia, construção e infraestrutura brasileira e mundial.
PERIODICIDADE: Bimestral
QUALIS/CAPES:
ISSN: 0013-7707
SITE: http://issuu.com/www.viapapel.com.br/docs/623
REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL – A Revista Brasileira de
Engenharia Agrícola e Ambiental (Agriambi), periódico oficial da Asociación Latinoamericana y del Caribe
de Ingeniería Agrícola (ALIA), é editada mensalmente, no formato eletrônico, pela Unidade Acadêmica de
Engenharia Agrícola (UAEA) do Centro de Tecnologia e Recursos Naturais (CTRN) da Universidade
Federal de Campina Grande (UFCG), destinando-se à divulgação de artigos científicos originais e
inéditos, elaborados em Português, Inglês ou Espanhol. Com o auxílio de pareceres de Consultores, os
artigos são aceitos ou não pela Equipe Editorial para publicação na Revista. A Agriambi aceita, também, a
submissão de contribuições na modalidade de revisão de literatura.

PERIODICIDADE: Mensal
QUALIS/CAPES: B2
ISSN: 1807-1929 versão online
SITE: http://www.agriambi.com.br/
http://www.agriambi.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=11
REVISTA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL – O primeiro número da “Revista Engenharia
Sanitária”, foi editado pela Seção Brasileira da Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e
Ambiental – AIDIS, em junho de 1962, com o objetivo de promover a atualização da cultura técnica dos
profissionais de engenharia sanitária e ambiental. A Seção Brasileira da AIDIS se desenvolveu e
transformou-se na Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES, em junho de 1966,
prosseguindo com a Edição da “Revista Engenharia Sanitária”. Ao longo dos anos, a publicação passou
por diferentes formatos, sendo que em 1996 passa a se denominar “Revista Engenharia Sanitária e
Ambiental” contendo exclusivamente artigos de natureza técnica e científica. A abreviatura de seu título é
Eng. Sanit. Ambient., que deve ser usado em bibliografias, notas de rodapé e legendas e referências
bibliográficas. A Revista Engenharia Sanitária e Ambiental tem por objetivo a publicação de contribuições
técnicas e científicas originais nas áreas de saneamento e do meio ambiente e em suas interfaces.
PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPES: B1
ISSN: 1413-4152 versão impressa
ISSN: 1809-4457 versão online
SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-4152&lng=pt&nrm=iso
REVISTA BIO – REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL – É considerada
a principal e mais importante publicação dos setores de Saneamento, Saúde e Meio Ambiente do País.
Em seu conteúdo, além de aspectos políticos institucionais, traz sempre temas pertinentes a estes
setores, apresentando matérias de interesse e alcance nacional, tais como: recursos hídricos,
esgotamento sanitário, resíduos sólidos, drenagem, limpeza urbana, controle e proteção ambiental.
A BIO é uma publicação oficial da ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental
PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPES: B1
ISSN: 0103-5134
SITE: http://abes-dn.org.br/d2_Publicacoes_bio.html
REVISTA ABCM ENGENHARIA – Publicada desde 1994, de informação aos membros da associação
sobre atividades promovidas pela ABCM, e de notícias de interesse geral, com um tema em cada número,
visando a comunicação ampliada entre a Diretoria, Comitês e os membro
Publicar artigos originais na área de ciências mecânicas, favorecendo o intercâmbio de informações entre
pesquisadores do mundo.
PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPS: B

ISNN: 0100-7386
SITE: http://www.abcm.org.br/pages/revista_abcm_engenharia
REVISTA SAÚDE E SOCIEDADE – Tem como missa divulgar a produção das diferentes áreas do saber,
sobre práticas da saúde, visando ao desenvolvimento interdisciplinar do campo da saúde pública.
PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPES: B1
ISSN: 0104-1290 versão impressa
ISSN: 1984-0470 versão on-line
SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1290&lng=pt&nrm=iso
REVISTA AMBIÊNCIA – Revista eletrônica que tem como objetivo difundir e proporcionar visibilidade ao
conhecimento novo e inovador nas áreas de ciências agrárias e ambientais, na abrangência e na revisão
de perspectivas de análises das problemáticas e seus novos enfoques, na universalização do debate dos
problemas nacionais e regionais, na comparação de conceitos e ideias produzidos em diferentes
contextos naturais, culturais e sociais e na inovação e criação de novos mecanismos de compreensão,
explicação e difusão de direitos e práticas socioambientais. Nesse contexto, recebe trabalhos inéditos de
revisão crítica sobre temas pertinentes as áreas de ciências agrárias e ambientais e áreas afins ou
resultados de pesquisa de natureza empírica, experimental ou conceitual. Fomentar o intercâmbio de
experiência em suas especialidades com outras Instituições, nacionais ou estrangeiras; defender e
respeitar os princípios do pluralismo de ideias filosóficas, políticas, econômicas e científicas.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: B4
ISSN: 1805-0251 versão online
SITE: http://revistas.unicentro.br/index.php/ambiencia/issue/archive
REVISTA DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS – Editada pelo Unilasalle, destina-se a publicar trabalhos
completos ou notas científicas originais no campo das Ciências Ambientais, nas seguintes áreas do
conhecimento: Ciências Agrárias; Ciências Biológicas; Ciências Exatas e da Terra; Ciências Sociais
Aplicadas; Engenharias.
PERIODICIDADE: Semestral
QUALIS/CAPES: B5
ISSN: 1981-8858 versão online
SITE: http://www.revistas.unilasalle.edu.br/index.php/Rbca/issue/archive
REVISTA ACADÊMICA CIÊNCIA ANIMAL – Criada com o propósito de ser um veículo de divulgação
científica no âmbito das Ciências Veterinárias, Agrárias e Ambientais, tem por missão difundir o
conhecimento desenvolvido pela comunidade científica brasileira e internacional, visando contribuir para o
avanço científico e tecnológico, bem como formar e incentivar profissionais comprometidos com a
qualidade, sanidade e sustentabilidade da produção agropecuária brasileira.
A Revista Acadêmica é uma publicação da Escola de Ciências Agrárias e Medicina Veterinária da
Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Durante os anos de 2003 a 2011, o periódico divulgava
pesquisas e estudos em três campos das Ciências: Ciência Animal, Ciências Agrárias e Ciências

Ambientais. A partir de 2012, restringiu-se o escopo editorial única e exclusivamente à área de Ciência
Animal, uma vez que a revista passou a ter vínculo junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência
Animal. O título abreviado da revista é Rev. Acad., Ciên. Anim. e deve ser utilizado em bibliografias,
referências, notas de rodapé e legendas bibliográficas. Na última avaliação do Qualis Periódicos da
Capes recebeu a estratificação B4 nas áreas de Ciências Agrárias I e de Medicina Veterinária.
PERIODICIDADE: Fluxo continuo
QUALIS/CAPES: B4
ISSN: 1981-4178 versão impressa
ISSN: 0103-989X versão online
SITE: http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/academica?dd99=issues
REVISTA SANEAS (REVISTA DE SANEAMENTO AMBIENTAL) – É uma publicação conceituada como
a grande referência técnica do setor de saneamento ambiental. Saneas é um Projeto Socioambiental de
divulgação e transferência de tecnologia. Portanto, divulgar sua tecnologia na Revista Saneas significa
contribuir com a preservação do meio ambiente, através da promoção do saneamento ambiental.
PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPES: B4
ISSN: 1806-4779
ISSN: 0103-7056
SITE: http://www.aesabesp.org.br/saneas/edicoes-passadas.html
REVISTA ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIA – A Academia Brasileira de Ciências
mantém a publicação trimestral dos Anais da AABC (Anais da Academia Brasileira de Ciência), iniciada
regularmente em 1929, a mais antiga revista científica de circulação contínua no país. Este periódico
científico, de circulação nacional e internacional, visa publicar avanços na pesquisa científica, tanto de
pesquisadores atuantes no país como também de cientistas de outras nacionalidades, atuantes nos
principais centros de pesquisa do exterior, tendo como parâmetro a excelência da pesquisa. A sua
natureza é multidisciplinar, publicando resultados originais de pesquisas realizadas nas mais diversas
áreas da ciência, como matemática, física, química, biológica, biomédica, saúde, sociais, engenharia,
agrárias e da Terra.
PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPES: B1
ISSN: 1678-2690 versão online
SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0001-3765&lng=pt&nrm=iso
REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIA E SOLO – É um periódico bimestral de divulgação científica
publicado pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo desde 1977. A RBCS (Revista brasileira de
Ciência e Solo) é indexada pelo ISI Web ok Knowledge e seu bom índice de impacto a classifica
mundialmente entre os melhores periódicos de Ciência do Solo não publicados em inglês.
PERIODICIDADE: Fluxo contínuo
QUALIS/ CAPES: B1

ISSN: 0100-0683 versão impressa
ISSN: 1806-9657 versão online
SITE: http://www.sbcs.org.br/revista/revista-online/
RECURSOS HÍDRICOS – RBRH – É uma revista científica periódica editada pela Associação Portuguesa
dos Recursos Hídricos, APRH, desde janeiro de 1980, que visa contribuir para a divulgação e para o
progresso do conhecimento científico e técnico e da investigação nos domínios da hidráulica, dos
recursos hídricos e do ambiente, bem como para a difusão de conceitos essenciais a uma política
adaptada à gestão dos recursos hídricos nacionais.
PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPES: B2
ISSN: 2318-0031
SITE: http://www.aprh.pt/rh/index.html
REVISTA DE GESTÃO DE ÁGUAS DA AMÉRICA LATINA – REGA – É uma publicação da Associação
Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH e tem por objetivo a publicação de artigos ligados ao
planejamento e à gestão dos recursos hídricos na América latina.
A criteriosa política editorial objetiva produzir uma revista com excelente qualidade em nível internacional,
focada na comunidade científica da latino-americana. Neste contexto é incentivada a publicação de
artigos que contenham contribuição cientifica e tecnológica inédita em gestão da água ou abordem
experiência inédita em ambientes singulares de usos e técnicas conhecidas.
PERIODICIDADE: Semestral
QUALIS/CAPES: B3
ISSN: 2350-1919
SITE: http://www.abrh.org.br/SGCv3/index.php?PUB=2
REVISTA ACTA AMAZONICA – É a publicação científica oficial do Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia – INPA. Acta amazônica é uma revista multidisciplinar que publica artigos científicos de
colaboradores internacionais e nacionais, em português, espanhol, e inglês, após revisão por pares antes
da publicação. Desde 1971, a revista publica artigos originais sobre temas relativos à Amazônia. Em seus
34 anos de existência, foi publicada sem interrupção: a partir de 1971 a 1975 era publicada três vezes por
ano. Entre 1976-1982 era trimestral; entre 1983-1996, depois de mudar para um novo formato, menor, foi
publicada ao menos uma vez por ano, e desde 1997, voltou a ser trimestral, a saber: março, junho,
setembro e dezembro.
PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPES: B3
ISSN: 0044-5967
SITE: http://www.scielo.br/revistas/aa/paboutj.htm
REVISTA ACTA LIMNOLOGICA BRASILIENCIA – O periódico Acta Limnologica Brasiliensia publica
artigos originais em limnologia, compreendendo os aspectos físicos, químicos e biológicos da ciência
aquática. Seu escopo inclui todos os ecossistemas de água doce tais como riachos, rios, lagos, alagados,

ambientes hipersalinos, reservatórios e estuários. Os trabalhos taxonômicos serão aceitos se a
informação sobre a distribuição ecológica e geográfica for incluída.
PERIODICIDADE: Anual
QUALIS/CAPES: B2
ISSN: 2179-975Xversão online
ISSN: 0102-6712 versão impressa
SITE: http://www.ablimno.org.br/publiActa.php
REVISTA ÁGUAS SUBTERRÂNEAS – É uma publicação anual da Associação Brasileira de Águas
Subterrâneas – ABAS, para divulgação de artigos científicos lidando com temas relacionados às águas
subterrâneas. Estudos de caso serão aceitos quando estes também apresentarem informações de
interesse geral.
PERIODICIDADE: Fluxo contínuo
QUALIS/CAPES: B3
ISSN: 2179-9784
SITE: http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/asubterraneas/index
REVISTA DAE – Uma publicação da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo), a revista DAE (Revista do Departamento de Águas e Esgoto) tem por objetivo a publicação de
artigos técnicos e científicos originais nas áreas de saneamento e meio ambiente.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: B3
ISSN: 0101-4060
SITE: http://revistadae.com.br/site/artigos/201
REVISTA CIÊNCIA EXATAS E NATURAIS – É uma publicação do Setor de Ciências Exatas e de
Tecnologia, SEET da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO. Possui periodicidade
semestral e tem por objetivo divulgar trabalhos de pesquisa e revisão nas áreas de Ciência e Tecnologia
de Alimentos, Ciência da Computação e Informática, Engenharias, Física, Matemática, Química e
Educação nestas áreas.
PERIODICIDADE: Semestral
QUALIS/CAPES: B4
ISSN: 1518-0352 versão impressa
ISSN: 2175-5620 verão online
SITE: http://revistas.unicentro.br/index.php/RECEN/index
REVISTA SOCIEDADE & NATUREZA – Sendo veículo de registro e divulgação científica, tem como
objetivos: publicar trabalhos inéditos de revisão crítica sobre tema pertinente à Geografia e áreas afins ou
resultado de pesquisa de natureza empírica, experimental ou conceitual; fomentar o intercâmbio de

experiência em sua especialidade com outras instituições, 11 nacionais ou estrangeiras, que mantenham
publicações congêneres; defender e respeitar os princípios do pluralismo de ideias filosóficas, políticas e
científicas.
PERIODICIDADE:
QUALIS/CAPES: B2
ISSN: 1982-4513 versão online
SITE: http://www.seer.ufu.br/index.php/sociedadenatureza/index
CADERNOS SAÚDE COLETIVA – Para contribuir com a publicação da produção científica da área foi
criado o periódico Cadernos Saúde Coletiva, que vem crescendo em prestígio junto à comunidade
científica da Saúde Coletiva. O periódico é editado trimestralmente pelo Instituto de Estudos em Saúde
Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro e publica trabalhos considerados inéditos e
relevantes para a área da saúde pública.
PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPES: B3
ISNN: 1414-462X versão impressa
SITE: http://www.scielo.br/revistas/cadsc/paboutj.htm
REVISTA CERNE – Centro de Estudos em Recursos Naturais Renováveis é um periódico de divulgação
científica do Centro de Estudos em Recursos Naturais Renováveis, em parceria com o Departamento de
Ciências Florestais da Universidade Federal de Lavras. A revista publica, trimestralmente, artigos originais
de contribuição científica em ciência florestal e áreas afins, em português, inglês e espanhol.
PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPES: B1
ISSN: 0104-7760 versão impressa
ISSN: 2317-6342 versão online
SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-7760&lng=pt&nrm=iso
‘’’
REVISTA MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – Trata-se de um periódico semestral que objetiva
constituir-se em um instrumento de comunicação, divulgação e intercâmbio de práticas, reflexões e
resultados de pesquisas no Campo do Meio Ambiente.
Sua missão é publicar e disseminar produtos do trabalho científico que sejam relevantes para a Questão
Ambiental, provenientes das atividades de ensino e pesquisa oriundos da produção de docentes e
pesquisadores.
PERIODICIDADE: Semestral
QUALIS/CAPES: B5
ISSN: 2316-2856

SITE: http://www.grupouninter.com.br/revistameioambiente/
REVISTA CIÊNCIA E NATURA – Publica trabalhos originais, científicos ou técnicos, relativos às Ciências
Naturais e Exatas, atendendo principalmente às áreas da Física, Matemática, Estatística, Química,
Geociências, Geografia, Biologia e Meteorologia.
QUALIS/CAPES: B4
ISSN: 2179-460X versão online
SITE: http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/cienciaenatura/issue/archive
REVISTA CIÊNCIA & SAÚDE COLETIVA PARA A SOCIEDADE – Editada pela Associação Brasileira de
Pós-Graduação em Saúde Coletiva/Abrasco, a Revista Ciência & Saúde Coletiva – criada ao final de
2006 – é um espaço científico para discussões, debates, apresentação de pesquisas, exposição de novas
idéias e de controvérsias sobre a área.
PERIODICIDADE: Mensal
QUALIS/CAPES: B1
ISSN: 1413-8123 versão impressa
ISSN: 1678-4561 versão online
SITE: http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/sobre/index.php
REVISTA ENGENHARIA AMBIENTAL: PESQUISA E TECNOLOGIA – A presente revista tem por
finalidade publicar trabalhos em português, inglês e espanhol, desde que acompanhados de resumo em
português, abrangendo temas na área de engenharia ambiental, como: tecnologia ambiental; recursos
naturais; gestão ambiental; recuperação de áreas degradadas, ensino de engenharia ambiental; e áreas
correlatas.
PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPES: B5
ISSN: 1678-2178
SITE: http://ferramentas.unipinhal.edu.br/engenhariaambiental/policies.php
REVISTA ESPAÇO E GEOGRAFIA – É uma publicação semestral que o Programa de Pós-Graduação
em Geografia do Departamento de Geografia e o Programa de Pós-graduação em Geografia do Instituto
de Ciências Humanas da UnB oferecem a comunidade interessada em estudos do espaço geográfico.
Privilegiando uma abordagem interdisciplinar, esta publicação retoma e atualiza esforços anteriores para
construir um fórum de divulgação e debates de trabalhos de professores, pesquisadores e alunos
voltados para as relações natureza-sociedade.
PERIODICIDADE: Semestral
QUALIS/CAPES: B5
ISSN: 1516-9375
SITE: http://www.lsie.unb.br/espacoegeografia/index.php/espacoegeografia/about

ESTUDOS GEOGRÁFICOS: REVISTA ELETRÔNICA DE GEOGRAFIA – tem por objetivo publicar
trabalhos inéditos, de autores brasileiros ou estrangeiros, que contribuam para o desenvolvimento
científico da Geografia e áreas afins, nas seguintes categorias: ARTIGOS – Relacionados à temática da
revista e apresentados em forma de revisão de literatura, ensaios ou resultados de pesquisa. NOTAS –
Observações, opiniões, críticas, comentários e explicações sobre temas relacionados à temática da
revista. RESENHAS – Resenhas críticas de livros, artigos, teses e dissertações. Os textos devem estar
relacionados à temática da revista. TRADUÇÕES – Traduções de textos em língua estrangeira, teóricos
ou aplicados, envolvendo temática relevante e inovadora em geografia. TRANSCRIÇÕES – Transcrições
de palestras e conferências ministradas em eventos acadêmico-científicos, envolvendo temática de
relevante interesse.
PERIODICIDADE: Semestral
QUALIS/CAPES: B4
ISSN: 1678-698x
SITE: http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/estgeo/index
NOVOS CADERNOS DO NAEA – (Núcleo de Altos Estudos Amazônicos) – é uma revista multidisciplinar
que publica artigos científicos, temática ou metodologicamente, relacionados à Amazônia. Os
colaboradores internacionais e nacionais apresentam artigos em português, espanhol e inglês, que são
submetidos à revisão por pares antes da publicação. Na escolha das colaborações é dada prioridade (o
que não significa exclusividade) às que envolvem áreas de pesquisa desenvolvidas no âmbito do Núcleo
de Estudos Amazônicos da UFPA.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: B5
ISSN: 1516-6481 versão impressa e ISSN: 2179-7536 versão online
SITE: http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/index
REVISTA OLAM (UNIVERSO EM HEBRAICO) – CIÊNCIA & TECNOLOGIA – Publica artigos inéditos de
caráter científico com o objetivo de atender diferentes profissionais diante dos vários contextos de estudos
e pesquisas ambientais interdisciplinares, contribuindo para a difusão, diálogo e intercâmbio de
conhecimentos teóricos ou aplicados, bem como para a formação de redes, envolvendo seguintes eixos
temáticos: engenharias, arquitetura & projetos; direito ambiental & urbanístico; direitos humanos;
qualidade ambiental, qualidade de vida & saúde ambiental; desenvolvimento de comunidades; economia
ambiental; educação ambiental; psicologia social e 17 ambiental; percepção, interpretação e valoração do
meio ambiente; ecologia de paisagens naturais e construídas; conservação, preservação e valoração do
meio ambiente.
PERIODICIDADE: Semestral
QUALIS/CAPES: B5
ISSN: 1519-8993 versão impressa e ISSN: 1982-7784 versão online
SITE: http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/olam/login?source=%2Findex.php%2Folam%
2Fabout%2Findex
REVISTA PUBLICATIO UEPG – De circulação dirigida, compreende até o ano de 2002 um volume anual,
desdobrado em 3 (três) números para atender, respectivamente, Ciências Exatas e da Terra, Ciências
Agrárias e Engenharias. Órgão de divulgação científica da Universidade Estadual de Ponta Grossa é
gerenciada por um Comitê Editorial constituído por um Editor Chefe e seus Editores Associados. Por se
tratar de um periódico multidisciplinar encontra-se subdividido em sete Seções, cada uma com seu
Comitê Editorial constituído por um Editor Científico e seus membros titulares, pesquisadores de renome
desta e de outras Instituições brasileiras ou do exterior. O Comitê Editorial gerencia a qualidade da revista

e administra a publicação de artigos de revisão apenas sob convite, enquanto nas Seções de Física,
Matemática, Química, Geociências, Ciência da Computação e Informática, Ciências Agronômicas, Ciência
e Tecnologia de Alimentos e de Engenharias são publicados artigos científicos contemplando pesquisa
básica e aplicada, notas prévias e estudos de casos.
PERIODICIDADE: Fluxo contínuo
QUALIS/CAPES: B5
/ISSN: 1676-8477 versão impressa e ISSN: 1809-0281 versão online
SITE: http://www.revistas2.uepg.br/index.php/exatas/index
REVISTA AMBIENTE & ÁGUA – Esse periódico científico aceita artigos inéditos 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.
PERIODICIDADE: Quadrimestral até 2013. Trimestral a partir de 2014.
QUALIS/CAPES: B5
ISSN:1980-993X
SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1980-993X&lng=pt&nrm=iso:
REVISTA SAÚDE E AMBIENTE – Destina-se a divulgar artigos científicos, relatos de experiências,
contribuições curtas, cartas ao editor e resenhas de temas multidisciplinares que tenham convergência
com a saúde e com o meio ambiente.
PERIODICIDADE: Semestral
QUALIS/CAPES: B5
ISSN: 1980-2676
SITE: http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/sare/index
REVISTA MONOGRAFIAS AMBIENTAIS – Tem como objetivo atender a demanda de produção científica
vinculada a todos os cursos e programas de pós-graduação, tanto da UFSM, quanto de outras Instituições
de Ensino Superior que trabalhem com a temática educação ambiental nas linhas de Educação
Sociedade e Cultura, Problemas Ambientais e Práticas Educativas Ambientais. Divulgar a produção
científica gerada de pesquisas em nível graduação e pós-graduação que abordem a temática
“EDUCAÇÃO AMBIENTAL” no contexto local, regional, nacional e internacional.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: B3
ISSN: 2236-1308 versão impressa
ISSN: 2176-7262 versão online
SITE: http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/remoa

REVISTA CIÊNCIA & EDUCAÇÃO – É um periódico trimestral, com edições nos meses de março, junho,
setembro e dezembro e destina-se à publicação de trabalhos científicos originais nas áreas de educação
em ciências, educação matemática e áreas afins. Seu título abreviado é Ciênc. educ. (Bauru).
Sua missão é publicar artigos científicos sobre resultados de pesquisas empíricas ou teóricas e ensaios
originais sobre temas relacionados à educação em ciências, educação matemática e áreas afins.
PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPES: A
ISSN: 1980-850X versão online
SITE: http://www.scielo.br/revistas/ciedu/paboutj.htm

REVISTA ELETRÔNICA EM GESTÃO, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
AMBIENTAL – Tem como objetivo divulgar trabalhos científicos em nível de
graduação e pós-graduação (Latu e Stricto Sensu) inseridos nas linhas
temáticas de GESTÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO EMBIENTAL e
TECNOLOGIA AMBIENTAL. Além disso, disponibilizar eletronicamente artigos
científicos vinculados ao ensino, pesquisa e extensão que se enquadrem nas
três linhas temáticas propostas. É uma publicação com periodicidade
quadrimestral, compreendendo um volume por ano com TRÊS números. A
Revista publica artigos originais, revisões, atualizações, estudos de casos e/ou
relatos de experiências, resenhas, e resumos de teses e dissertações em
Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental com especial ênfase em
originalidade e relevância científica.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: B5
ISSN: 2236-1170 versão online
SITE: http://www.portalseer.ufba.br/index.php/gesta
REVISTA DE TECNOLOGIA E AMBIENTE – Surgiu em 1994 com uma periodicidade anual resultando
em 13 edições impressas. Na retomada do projeto da revista em meio digital oportuniza um grande
espaço para os pesquisadores, contribuindo como fonte de divulgação nas mais diversas áreas da
Ciência, principalmente na área interdisciplinar. Esta nova orientação editorial está voltada para área
interdisciplinar com ênfase em meio ambiente e desenvolvimento; sociedade e humanidades; engenharia,
tecnologia e gestão; ciências agrárias, biológicas e da saúde.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: B5
ISSN: 2358-9426 versão impressa
ISSN: 1413-8131 versão online
SITE: http://periodicos.unesc.net/tecnoambiente/about

REVISTA DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA – Tem como objetivo a difusão de pesquisas, estudo e
documentos sobre temas associados às áreas de Engenharia, tecnologia e ensino e tem como público
alvo toda a comunidade acadêmica e científica: pesquisadores, docentes e estudantes.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: B4
ISSN: 2176-7270
SITE: http://www.sj.unisal.br/rct/

REVISTA LATINO-AMERICANA DE ENFERMAGEM (USP. RIBEIRÃO
PRETO) – É órgão oficial de divulgação científica da Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e do Centro Colaborador da
OPS/OMS para o Desenvolvimento da Pesquisa em Enfermagem e tem como
missão publicar resultados de pesquisas científicas de enfermagem e de outras
áreas de interesse para profissionais da área de saúde. Caracteriza-se como
periódico nacional, de circulação internacional que teve sua primeira edição
publicada em janeiro de 1993. Publicação Bimestral, versão impressa em
Inglês e versão eletrônica nos idiomas Português, Espanhol e Inglês. A revista
é afiliada à Associação Brasileira de Editores Científicos – ABEC e indexada
nas mais importantes bases indexadoras nacionais e internacionais.
A abreviatura de seu título é Rev. Latino-Am. Enfermagem, que deve ser
usada em bibliografias, notas de rodapé e em referências e legendas
bibliográficas.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: B3
ISSN: 0104-1169 versão impressa
ISSN: 1518-8345 versão online
SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0104-1169&nrm=iso
REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL – Em versão exclusivamente
eletrônica, é uma publicação quadrimestral do programa de Pós-Graduação stricto e lato sensu
em Gestão e Desenvolvimento Regional da Universidade de Taubaté (SP). Foi criada com três objetivos
básicos: dar vazão a vasta produção científica que se avoluma, na área, nas universidades brasileiras e
que, por falta de espaço e de um veículo específico, não circula e, portanto, não é discutida, criticada e
referenciada; estimular o debate acadêmico sobre a questão regional em suas diferentes dimensões,
valorizando, sobretudo, os diálogos interdisciplinares; e contribuir, de forma decisiva, para a crítica e
proposição de modelos de intervenção, pública ou privada, de natureza sustentável.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: B2
ISSN: 1809-239X
SITE: http://www.rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr/index

REVISTA AU. ARQUITETURA E URBANISMO – É a revista da PINI que propõe uma discussão
permanente da arquitetura a partir de temas e projetos contemporâneos, selecionados com a ótica da
sustentabilidade social, urbana e ambiental. Com um olhar crítico e sem apoiar-se na escolha fácil dos
projetos consagrados,AU busca novas identidades e reflexões para arquitetura, nos projetos nacionais e
internacionais. Além disso, cumpre sua forte vocação de prestação de serviço, com conteúdos de apoio
ao exercício profissional.
AU inclui ainda um conteúdo exclusivo voltado para o ensino de arquitetura. A cada edição, um projeto é
apresentado e comentado com o objetivo de mostrar os fundamentos da arquitetura nas soluções que são
apresentadas nos projetos. Professores e alunos têm no site da AU áreas exclusivas para consulta de
materiais complementares, como plantas, comentários e até propostas de aulas.
PERIODICIDADE: Mensal
QUALIS/CAPES: C
ISSN: 0102-8979 versão impressa
ISSN: versão on-line
SITE: http://loja.pini.com.br/pini/vitrines/Assinatura-aU.aspx
REVISTA DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO (SÃO PAULO): TECHNE –
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: C
ISSN: 0104-1053 versão impressa
ISSN: versão online
SITE: http://techne.pini.com.br/techne/fixos/edicoes-anteriores.aspx
REVISTA GESTÃO & PRODUÇÃO – É uma publicação dirigida a um público formado principalmente por:
professores e pesquisadores que atuam na área de Engenharia de Produção; pós-graduandos e
graduandos em Engenharia de Produção; profissionais de empresas e institutos que fazem uso dos
conhecimentos e técnicas da Engenharia de Produção.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: B2
ISSN: 0104-1053 versão impressa
ISSN: 0104-530x versão online
SITE: http://www.dep.ufscar.br/revista/historico.html

REVISTA ÁRVORE – É um veículo de divulgação técnico-científica da
Sociedade de Investigações Florestais (SIF). A revista publica, bimestralmente,
trabalhos originais de contribuição científica, no campo da Ciência Florestal e
áreas afins.

A abreviatura de seu título é Rev. Árvore, que deve ser usada em bibliografias,
notas de rodapé e em referências e legendas bibliográficas.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPES: B2
ISSN: 0100-6762 versão impressa
ISSN: 1806-9088 versão online
SITE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-6762&lng=pt&nrm=iso
REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA – Tem por finalidade publicar contribuições científicas originais sobre
temas relevantes para a saúde pública em geral.
Criada em 1967, a Revista de Saúde Pública é publicada bimestralmente sob a responsabilidade da
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. É uma revista inter e multidisciplinar,
arbitrada e aberta a contribuições da comunidade científica nacional e internacional. Sua missão é
publicar e disseminar produtos do trabalho científico que sejam relevantes para a Saúde Pública.
A partir da edição de agosto de 2003, a Revista de Saúde Pública passou a disponibilizar o texto
completo, no formato eletrônico, de artigos editados em português vertidos para o idioma inglês.
PERIODICIDADE: Bimestral
QUALIS/CAPES: B1
ISSN: 0034-8910 versão impressa
ISSN: 1518-8787 versão online
SITE: www.scielo.br/rsp
REVISTA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE (UFPR) – É editada pelo Programa de PósGraduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento (PPGMADE) da Universidade Federal do Paraná
(UFPR). Os principais objetivos da revista são publicar artigos de qualidade sobre temas socioambientais
nos âmbitos local, nacional e internacional e divulgá-los amplamente em vários circuitos acadêmicos.
Ancorado em uma perspectiva interdisciplinar, o foco central da revista é a discussão de problemáticas
que se inscrevam na intersecção entre sociedade e natureza. Seu foco socioambiental busca uma visão
inovadora, multidimensional e abrangente, que se origine em um diálogo profundo entre os vários campos
do conhecimento científico. Artigos de caráter estritamente disciplinar ou de natureza exclusivamente
técnica deverão ser encaminhados para outros periódicos e não serão considerados para publicação,
independentemente da sua qualidade.
PERIODICIDADE: Fluxo Contínuo
QUALIS/CAPES: B4
ISSN: 1518-952X
SITE: http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/made/index
REVISTA DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO – Missão: “Aprimorar as políticas públicas essenciais ao
desenvolvimento brasileiro por meio da produção e disseminação de conhecimentos e da assessoria ao
Estado nas suas decisões estratégicas”.

PERIODICIDADE: Fluxo Contínuo
QUALIS/CAPES: B5
ISSN: 1806-8365
SITE: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_alphacontent&view=alphacontent&Itemid=361
REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO (SÃO PAULO) – Lançada em agosto de 2001, a revista
Construção Mercado substituiu cinco títulos regionais da PINI: Construção São Paulo, Construção Rio de
Janeiro, Construção Região Sul, Construção Norte/Nordeste e Construção Minas/Centro-Oeste. São mais
de 55 anos na produção de conteúdo para a construção civil brasileira. Construção Mercado é uma
publicação de orientação prática e prestação de serviços ao construtor. A única capaz de aumentar a
competitividade das construtoras, oferecendo dados, análises e informações estratégicas para o dia-a-dia
das empresas.
PERIODICIDADE: Mensal
QUALIS/CAPES: C
ISSN: 1519-8898
SITE:http://www.construcaomercado.pini.com.br/construcao-mercado/assuntos/artigos.aspx

REVISTA DE ENSINO DE ENGENHARIA – A Revista de Ensino de
Engenharia é uma publicação semestral da Associação Brasileira de Educação
em Engenharia – ABENGE, destinada à divulgação de trabalhos abordando
aspectos didático-pedagógicos, científicos, tecnológicos, profissionais, políticos
e administrativos concernentes à educação em engenharia.
PERIODICIDADE: Semestral
QUALIS/CAPES: B4
ISSN: 0101-5001 versão impressa
ISSN: 2236-0158 versão online
SITE: http://www.abenge.org.br/revista/index.php/abenge/index

