
Caro leitor, 

Nesta edição da Revista de Iniciação Científica, Tecnológica e Artística, na Temática 

Sustentabilidade traz até você em sua edição de 2018, um dossiê e artigos sobre temas variados 

dentro da área de meio ambiente. Neste contexto, começamos a revista apresentando o dossiê 

sobre o caso especifico no âmbito do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Centro 

Universitário Senac. Desde o início do curso, em 2005 (e seguindo a mesma linha didática dos cursos 

anteriores de Gestão Ambiental), o Projeto Integrador - PI, realizado do primeiro ao oitavo 

semestre, se volta para o desenvolvimento de competências técnicas e a integração dos conteúdos 

em torno de uma situação prática. Nesta edição é apresentada a experiência em desenvolvimento 

de dois PIs na região do Bororé, Zona Sul de São Paulo. 

Na sequência desta edição temos o artigo de Ana Patrícia Bezerra Maia Lobo, Vagner Sales 

dos Santos, Alan Delamykon da Silva Lima e Edson Moreira Costa Neto, que apresentam sobre a 

Sustentabilidade Ambiental em Posto de Combustível: Estudo de Caso em Lavras da Mangabeira – 

CE, seguido de mais dois artigos sobre reciclagem de resíduos de autores Vinícius Correia de Souza 

Silva e Eduardo Antônio Licco sobre Procedimento Metodológico para Caracterização de Regiões 

Geradoras de Resíduo com Reciclabilidade e de Juarez Ramos da Silva e Greice Hellen de N. Barbalho 

nos oportunizando a leitura sobre Bambu, um material alternativo para trilhar caminhos 

conscientes e sustentáveis. 

Quero agradecer aos autores desta edição, todos os avaliadores e à equipe executiva, que 

nos contribuíram para produzir mais este número da Revista de Iniciação Científica, Tecnológica e 

Artística – temática Sustentabilidade.  

Deixo registrado o meu convite a todos os leitores que nos contribuam enviando os artigos 

para as futuras edições da temática Sustentabilidade, pois a finalidade é fortalecer na disseminação 

das pesquisas científicas realizadas pelos alunos e seus orientadores. 

Boa leitura a todos! 

 
Emília Satoshi Miyamaru Seo 
Co editora 


