EDITORIAL
Caro Leitor
A Revista InterfacEHS traz até você em sua primeira edição no ano
de 2017, 13 artigos científicos relacionados ao meio ambiente e saúde. Os
avaliadores ad hoc e a equipe editorial têm trabalhado para produzir artigos
que tratem de temas relevantes, cujo método científico seja apresentado e
os resultados sejam relevantes para todas as áreas das Ciências. Neste
fascículo, contamos com os seguintes temas: Pagamento por serviços
ambientais como instrumento para políticas públicas de conservação
ambiental; Estudo sobre as ações ambientais por microempresas em
Manaus, AM; Energía nuclear: desafíos sociales y ambientales en la
provincia de Córdoba-Argentina; Influência da granulometria do resíduo de
embalagens Longa Vida na preparação de placas Drywall; Gestão de
resíduos sólidos na construção civil: Estudo de caso em duas empresas na
Cidade de Manaus – AM; Análise da recuperação energética do biogás de
aterros sanitários; Avaliação das falhas no modelo conceitual de uma área
contaminada utilizando investigação com métodos convencionais; Estudo de
caso sobre o artesanato regional como alternativa de renda na cidade de
Manaus-Amazonas; Aspectos da caça predatória de mamíferos no Parque
Estadual Nova Baden, Lambari, Minas Gerais; Criolipólise: A importância da
membrana anticongelante na prevenção de queimadurase; e, Sabonete
vegetal: desenvolvimento, avaliação da qualidade e aceitabilidade sensorial.
Na seção InterfacEHS, os temas abordados são: Impactos ambientais
causados pela alimentação paulistana considerando os pratos do dia na
cidade de São Paulo e Análise do impacto ambiental pela dispersão de
poluentes atmosféricos, através da queima de resíduos.
Espero que o conteúdo da revista enriqueça o seu aprendizado.
Tenha uma boa leitura!
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