
185

Soldagem & Inspeção (S&I)                                                            ISSN 0104-9224 (printed)         ISSN 1980-6973 (on-line) 

Soldag. Insp. São Paulo, Vol.17, Nº. 3, Jul/Set 2012

Editorial

No presente número, a revista Soldagem & Inspeção completa 10 anos de existência, na sua 
versão atual (totalmente científica). Contando esta, desde o número de Jul./Set. de 2002 foram 
41 edições ininterruptas, 352 artigos publicados, desde então. Foram inúmeros os avanços e 
contribuições dos pesquisadores e profissionais da área de soldagem durante este período. Por 
isto estamos celebrando este importante marco com esta edição especial, a qual conta com 
artigos convidados de importantes colaboradores, representantes do desenvolvimento da ciência 
e tecnologia da soldagem e de áreas afins da comunidade ibero-americana. 

Sinto-me honrado em ter sido convidado pela editora-chefe da Soldagem & Inspeção para ser 
o coordenador desta edição. Ao planejar a mesma, tomei ciência de que seriam necessárias 
inúmeras edições para contemplar todos os colaboradores com os quais gostaríamos de contar 
apresentando seus trabalhos nesta celebração. Na verdade, é preciso celebrar de certo não só 
estes colaboradores, mas todos os que nestes 10 anos ofereceram suas contribuições, as quais 
trouxeram a revista ao patamar atual de qualidade, importância e divulgação. Seria por demais 
extenso listar aqui tantos colaboradores, mas merecem um destaque especial os editores-chefes 
destes 10 anos, Prof. Ronaldo Paranhos, Prof. Américo Scotti, Prof. Paulo José Modenesi, Prof. 
Alexandre Queiroz Bracarense e Prof.ª Ana Sofia C. M. d’Oliveira, que assumiram a coordenação 
e, consequentemente, o processo de evolução da revista neste período. 

Neste aniversário vale olhar o passado com gratidão e pensar o futuro como um desafio; agradecer 
a todos os que contribuíram com a revista, e, aliás, ainda contribuem, e avançar na direção 
de melhorar ainda mais nossa revista, tarefa para a qual continuaremos a contar com o apoio 
imprescindível da comunidade da Soldagem & Inspeção. 

Então, parabéns Soldagem & Inspeção e todos seus colaboradores, editores-chefes, editores 
associados, membros do corpo editorial, revisores, assistentes editoriais, diretorias da ABS e, é 
claro, obrigado a todos os nossos leitores por estes 10 anos de vida. E que o futuro seja repleto 
de ótimas pesquisas, desenvolvimentos e inovações no campo da soldagem e inspeção, o que 
certamente dará à nossa revista muitos anos mais.

Ruham Pablo Reis, Prof. Dr. Eng.


