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EDITORIAL

A Revista Sociedade & Natureza apresenta no Volume 21 Numero 3 uma diversidade de artigos frutos de
pesquisas acadêmicas individuais e também artigos resultantes de projetos de pesquisas coletivos.

Dentre os temas abordados neste número encontram-se assuntos como a abordagem filosófica da Geo-
grafia Física na obra de Imannuel Kant, avaliação da saúde publica no Brasil, potencial de interpretação de trilhas
ecológicas, vestígios de mudanças climáticas no passado recente através de estudos arqueológicos, comércio e
produção do espaço urbano, indicadores de desempenho em zonas portuárias e as novas perspectivas na relação
centro-periferia.

Destacam-se o grande volume e diversidade de artigos relacionados a temática de recursos hídricos,
dentre os quais aspectos como avulsões em sistemas fluviais, montagem de cenários ambientais para bacias
hidrográficas, avaliação da qualidade e da dinâmica de sistemas fluviais e impacto sócio-ambientais de empreen-
dimentos hidrelétricos são abordados em seus aspectos geográficos e ambientais.

A revista apresenta novamente neste número artigos oriundos de varias regiões brasileiras e ainda um
artigo internacional, demonstrando a abrangência de atuação.

O processo de maior visibilidade da revista propiciou a indexação junto ao Latindex -Sistema Regional de
Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, fato que permi-
tirá uma maior divulgação da dos artigos publicados na revista no âmbito dos países da América Latina, Caribe,
Portugal e Espanha.
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Editor


