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A Revista InterfacEHS traz até você em sua segunda edição de 2019, sete artigos sobre 
temas variados dentro da área de meio ambiente e saúde, com resultados relevantes de 
pesquisas desenvolvidas em diversas instituições do país. Neste contexto, começamos 
a revista apresentando sobre Obtenção de um copo mais sustentável: preparação e 
caracterização de fibras naturais e de biocompósitos dos autores Emília Satoshi Miyamaru 
Seo, Nicolle Silva e Silva, Isabella Tereza Ferro Barbosa, Alessandro Augusto Rogick Athiê e 
Adriano Camargo de Luca. Em continuação, o artigo assinado pelos autores Silvia Ferreira 
Mac Dowell e Tauana Furck de Quadros Gonçalves sobre Governança da Água: aspectos 
territoriais do sistema de informações; seguidos sobre Ação antrópica em cursos d’água 
na região de Ribeirão Preto, SP: análise de parâmetros físico-químicos e microbiológicos 
dos autores Felipe Rodrigues dos Santos e Analu Egydio dos Santos; Aproveitamento 
do resíduo da borra de café em substituição à solução nutriente para cultivo de alface 
hidropônica dos autores Lívia Santos Dorigo e Alexandre Saron e Estudo da tratabilidade de 
lixiviado de aterro sanitário pelos processos oxidativos avançados foto-Fenton e fotocatálise 
heterogênea com TiO2 dos autores Gabriel Ishimaru, Thauani de Almeida Santos e Emília 
Satoshi Miyamaru Seo.

Aduza, em tempo, a contribuição à área de saúde: utilização de agrotóxicos, consumo 
de alimentos com os agroquímicos e seus efeitos sobre o sistema endócrino dos autores 
Jessica Batista Gonçalves, Roberto de Melo Santos e Bianca Cestari Zychar e Mecanismos 
moleculares da síndrome da resposta inflamatória sistêmica em vigência da sepse dos 
autores Marcus Vinicius do Nascimento Oliveira e Bianca Cestari Zychar

Os autores, o comitê editorial e os pareceristas têm trabalhado intensamente para produzir 
uma revista com artigos que tratem de temas relevantes, onde o método científico seja 
explicitado e cujas análises e conclusões constituam contribuição relevante para a área de 
Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Deixo registrado agradecimento aos membros do Comitê Editorial, Alexandra Bulgarelli do 
Nascimento, João Paulo Correia Gomes e Sílvia Ferreira Mac Dowell.

Espero que a leitura dos artigos contribua para o enriquecimento de seu aprendizado.

Tenha uma ótima leitura!


