Editorial
Prezados leitores, temos uma grande satisfação em apresentar o volume 2 de 2018 da Revista Eletrônica
TECCEN da Universidade de Vassouras, esta revista publica artigos científicos originais e comunicações
científicas envolvendo as áreas das Ciências Agrárias, Ambientais, Exatas e Multidisciplinares.
A TECCEN está ligada ao Programa de Mestrado Profissional em Ciências Ambientais da Universidade de
Vassouras.

Destacamos o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e principalmente, agradecemos a enorme
dedicação, profissionalismo e eficiência da Profa. Dra. Maria Fernanda Mello Costa, no período em que esteve à frente como Editora-Chefe das Revistas Online da Universidade de Vassouras. Agradecemos também
a dedicação da editora chefa atual, Profa. MSc. Lígia Marcondes Rodrigues dos Santos.
Somos gratos também aos membros do Comitê Editorial que engrandecem com seu conhecimento científico e intelectual esta revista.
Neste volume, apresentamos dez artigos que contemplam as seguintes áreas: Gestão Ambiental, Gestão da
Qualidade, Química, Ciências Ambientais e Engenharia Legal (Civil e Elétrica) e as subáreas: Materiais e
Energia (05 artigos); Recursos Naturais (02 artigos); Química (03 artigos).
Temos forte intenção de ampliar as submissões de trabalhos na Universidade de Vassouras, sendo assim,
contamos com todos os professores orientadores de trabalhos de conclusão de curso (TCCs e Dissertações
do Mestrado Profissional em Ciências Ambientais) e aos coordenadores das engenharias para maior divulgação e assim cada vez mais, o fortalecimento da Ciência, Tecnologia e Inovação Nacional.
Contamos também com a colaboração de outras Instituições de Ensino Superior e Pesquisa que desejem
publicar suas pesquisas na Revista Eletrônica TECCEN.
Desejamos a todos um excelente ano novo e que seja repleto de realizações.

Excelente leitura a todos!
Cordialmente,

Profa. Dra. Margareth M. C. Queiroz
Editora Executiva da Revista Eletrônica TECCEN
Vassouras, 01 de dezembro de 2018.
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Temos a honra de agradecer aos autores, revisores “Ad hoc” e colaboradores de nossa instituição e de outras
instituições que colaboraram conosco, na tarefa de finalização deste volume da revista.

