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Estudos ambientais focalizam o meio ambiente e aspectos de 
 saúde dos seres vivos visando a suas sustentabilidades. O tema é ex-
tremamente abrangente e multidisciplinar, englobando aspectos cientí-
ficos, econômicos e sociais, que interagem de forma complexa. Com o 
aumento da população humana e do seu consumo de bens e serviços, a 
sustentabilidade ambiental torna-se mais complexa e desafiante. 

As demandas de estudos ambientais englobam diferentes aspec-
tos: tipo de fonte de emissões, que podem ser naturais ou antrópicas; 
natureza das emissões, que podem ser químicas, físicas ou biológicas; 
translocamento através dos diferentes compartimentos ambientais e 
respectivas transformações resultantes de reações químicas, de modifi-
cações da forma física ou interações biológicas; aspectos temporais, de 
efeitos de emissões passadas que persistem como passivo ambiental até 
as previsões futuras como as mudanças climáticas; desenvolvimento de 
tecnologias, que reduzam ou eliminem as emissões. 

Dada a complexidade das interações na natureza, os estudos am-
bientais são necessariamente interdisciplinares. Há uma necessidade 
do conhecimento generalista aliado ao conhecimento profundo do as-
pecto a ser abordado. As maiores contribuições para o conhecimento 
decorrem da geração de novas informações envolvendo aspectos especí-
ficos de duas ou mais disciplinas. 

Neste livro, alguns estudos focalizando diversos aspectos ambien-
tais são apresentados com algumas características descritas acima. Dois 
capítulos abordam as mudanças climáticas: o primeiro focaliza as emis-
sões de gases estufa na produção agrícola do biodiesel e outro apresenta 
as mudanças previstas para o Estado da Bahia. Um capítulo apresenta o 
desenvolvimento de uma nova tecnologia para o abatimento da emissão 
de bactérias e fungos da lagoa de chorume do aterro sanitário de Sal-
vador. Os aspectos etnográficos relacionados às mortes por exposição 
ao amianto são apresentados em outro capítulo. Um capítulo aborda 
o gerenciamento das perdas de um catalisador utilizado no refino do 
petróleo e o risco à saúde pública, envolvendo conhecimento de enge-
nharia, química e saúde. 
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