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EDITORIAL
Prezados leitores, a Revista GEAMA é um periódico científico eletrônico aberto,
de publicação quadrimestral (2019), voltado a divulgar contribuições originais na forma
de artigos técnico-científicos, revisões de literatura, notas científicas e relatos de
experiências que sejam inéditos e com caráter relevante e inovador nas áreas das
Ciências Ambientais e Biotecnologia.
Atualmente ampliamos suas áreas temáticas que passam a abranger as Ciências
Ambientais e a Biotecnologia, com foco em temas como: tratamento de água e
efluentes, resíduos sólidos, emissões atmosféricas, recursos hídricos, bioenergia,
climatologia e mudanças climáticas, recursos hídricos, biotecnologia ambiental,
química ambiental, agricultura e construção sustentáveis e agroecologia.
O objetivo da publicação é ampliar as discussões e aprofundar-se em temas
científicos alinhados com a perspectiva multidisciplinar, voltados a inovação,
aplicações práticas e em escalas, desenvolvimento de produtos e processos que sejam
aplicáveis e utilizáveis pela sociedade para finalidade de melhoria da qualidade
ambiental e de vida.
O ano de 2018, representou um ano de mudanças na organização da Revista
GEAMA, objetivando reestruturá-la e redirecioná-la para sua natural predisposição às
Ciências Ambientais, à Biotecnologia e à Engenharia Aplicada. Dinamizar o fluxo
editorial de publicações, acelerando os processos internos, mas elevando o nível de
exigências, têm sido focos deste corpo editorial.
A Revista GEAMA desta forma reafirma o seu compromisso com a qualidade de
suas publicações, buscando ampliar sua atuação e reconhecimento como periódico
científico consolidado.

Prof. Dr. André Felipe de Melo Sales Santos
Editor-chefe da Revista GEAMA
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Histórico

Artigos

Iniciou suas publicações em março de 2015, idealizada,
estruturada e fundada pelo Prof. Dr. José Machado, ainda no
âmbito da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e
do Departamento de Tecnologia Rural (DTR), como um dos
periódicos da UFRPE. Inicialmente com foco nas Ciências Agrárias
e Meio Ambiente a revista gradativamente foi ampliando seu
direcionamento em diversas áreas ambientais. Em 2017
conseguiu o reconhecimento local e nacional, obtendo sua
primeira Classificação Qualis Capes CAPES (2016) para diversas
áreas do conhecimento. Em 2018 a partir de uma nova
reformulação do corpo editorial ampliou sua atuação na área das
Ciências, Engenharia e Biotecnologia Ambiental.

Missão
Divulgar contribuições originais na forma de artigos técnicocientíficos, revisões de literatura, notas científicas e relatos de
experiências que sejam inéditos e com caráter relevante e
inovador nas áreas das Ciências Ambientais e Biotecnologia.
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