EDITORIAL
“Estamos próximos da primavera, do dia árvore, da semana nacional da ecologia, da
integração dos elementos naturais, da florescência e da reprodução das espécies. É a renovação
da vida e, de todas as formas de vida, é o florescer da natureza após um período de intenso
inverno. Como parte do meio ambiente e da natureza, somos tocados por diferentes processos;
assim, a gênese da vida, esta é para nós também, como uma oportunidade da recriação, do
reviver, do renascer para um novo ciclo, com um novo ânimo para seguir adiante…” (BERTÉ,
primavera de 2022).
Inspirados neste novo ciclo, lançamos mais uma edição da nossa revista, que a cada ano
nos surpreende com artigos que representam o compromisso, a seriedade e o processo de
pesquisa bem realizado. Nesta edição, a interdisciplinaridade foi um dos pontos marcantes;
também a internacionalização, visto que, em cada publicação, autores de outros continentes
socializam e democratizam o seu conhecimento na Revista Meio Ambiente e Desenvolvimento.
A interdisciplinaridade na questão ambiental refere-se à sua origem. Ela surge protagonizando
experiências únicas, incorporando novos saberes e testemunhos de resultados da pesquisa ao
longo dos anos.
Nesta edição, você terá acesso aos artigos selecionados de acordo com as regras da
revista:
− Aplicação de análise SWOT no Plano Municipal de Saneamento de Macatuba (SP};
− Gerenciamento de resíduos químicos: percepção de servidores da Unifesp, Campus São
Paulo;
− Alternativa sustentável para coleta e tabulação de dados em uma avaliação sensorial;
− Diagnóstico sobre a eficiência das estações de tratamento de esgoto na região de
Cornélio Procópio;
− Os etnoconhecimentos e as práticas de agricultores faxinalenses como fonte para a
elaboração de cartilhas e mapas etnopedológicos;
− Educação ambiental e conservação hídrica do rio Poti em Teresina – PI;
− Mudanças climáticas e seus impactos na pesca artesanal em Moçambique: percepções
dos pescadores da Baía de Pemba;
− Complementariedade hidrossolar em Moçambique e as questões de sustentabilidade
energética;
− Condições de balneabilidade das praias de São Luís - Maranhão.

Esperamos que possam aproveitar essa nova edição, aprofundar o conhecimento,
conhecer o que outros pesquisadores estão fazendo no âmbito nacional e internacional. É
importante que a sociedade científica se torne ciente de que o desenvolvimento não deve ocorrer
apesar do ambiente, como se este fosse um obstáculo, mas em concordância com ele, adequando
as suas possibilidades e potencialidades, de forma a não o exaurir. Somente assim será viável a
permanência do processo civilizador. Alguns bons exemplos estão nesta edição. Uma linda
primavera de 2022! Boa leitura!
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