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Editorial 

Os dados de recenseamento pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE/2010 
apontam, no Brasil, uma população residente que beira os 191 milhões de habitantes, este 
crescimento populacional de cerca de 30 milhões do último recenseamento de 2000, se deve 
entre outros fatores a redução do índice de mortalidade infantil e ao aumento de expectativa de 
vida da população, ambos atrelados ao avanço e desenvolvimento das áreas de saúde.  

Em contrapartida este crescimento populacional leva há inúmeros questionamentos para 
a próxima década, voltados à exaustão dos recursos naturais existentes, a capacidade de 
produção de alimentos frente à crescente demanda populacional, as condições de higiene e 
sanidade das habitações e de rebanhos, a poluição crescente, dentre outros.  

Todas estas questões têm alavancado a população e pesquisadores a temas voltados ao 
aumento da produção de alimentos, aos cuidados com a terra, a ciências do ambiente com 
enfoque ao combate da poluição e a questões de biodegradação, responsabilidade social e 
sustentabilidade. Aliado a isso, temos recebido grande número de submissões voltadas a estas 
áreas que além de grande destaque vão de encontro a estas questões e que justificam uma 
Edição Especial da Revista Ensaios e Ciência com a Temática: Ciências Agrárias e Meio 
Ambiente. Pretende-se que esta edição especial ganhe adeptos e passe a ser semestral, e quem 
sabe um dia vire uma nova Revista. 

Esta Edição Especial prima pela qualidade de seus artigos, todos originais. Os assuntos 
são os mais variados, desde concentrações de hormônios no solo e em plantas, a germinação, 
culturas diversas, utilização de nitrogênio dentre outros. 

Merece destaque os estudos voltados a biodegradação de filmes poliméricos e a 
utilização de dejetos líquidos no plantio, que são fortes indicativos de processos de combate a 
poluição e sustentabilidade. 

Com certeza esta edição especial abrirá portas para a área de Agrárias e Meio Ambiente. 

Tenha uma ótima leitura e continue a divulgar nossa revista. 

Obrigado pela atenção dispensada e até o próximo número. 

Prof. Ms. Ricardo Nery Gallo 
Editor Executivo da Ensaios e Ciência 


