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EDITORIAL

A Revista Sociedade & Natureza apresenta no Volume 22 Numero 2 artigos com abordagens geográficas 
sobre diferentes paisagens brasileiras, sul-americanas e do sub-continente indiano. Esta diversidade é fruto 
do reconhecimento da revista como um meio de divulgação do conhecimento produzido em âmbito nacional, 
abrangendo aspectos ligados a sociedade e natureza de forma integrada.

As temáticas relacionadas aos sistemas fluviais continuam a ser um tópico de destaque entre os assuntos 
publicados, abordando áreas como as interferências sobre o regime hidrológico do estuário do Rio Catú no CE, 
a variação da precipitação para uma bacia localizada em Pernambuco, bem como uma avaliação da degradação 
de rios de um sistema peninsular na Índia, ou ainda as questões relativas ao ecoturismo no Rio Puraquequara 
na Amazônia brasileira.

Temas associados à questão ambiental são abordados por diversos autores e sob óticas que abordam os 
sistemas de licenciamento ambiental em função de seus paradigmas, ou ainda uma abordagem mais pragmáti-
ca em relação à disposição de resíduos sólidos em áreas da Amazônia.

A dinâmica e sustentabilidade de Unidades de Conservação, seja em ambientes urbanos ou áreas natu-
rais também foi abordada por autores, com especial atenção para a região amazônica, seja através de análises 
de Reservas Extrativistas, ou ainda em parques urbanos.

Outros aspectos tratados neste número são avaliações comparativas entre sistemas ambientais savânicos 
localizados no Brasil e na Colômbia, percepção e consciência ambiental associada a meios de hospedagem, a 
sustentabilidade ambiental do cultivo de cana de açúcar e as consequências territoriais em tempos de globali-
zação.

Uma acurada resenha sobre a obra Ecossistemas do Brasil de autoria do eminente geógrafo Aziz Ab’ 
Sáber com fotos de Luiz Claudio Marigo é apresentada a comunidade, mostrando as peculiaridades e belezas 
naturais do território brasileiro.

Silvio Carlos Rodrigues
Editor


