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EDITORIAL
É com grande satisfação que recebemos a informação divulgada pela CAPES sobre a nova classificação 
da Revista Sociedade & Natureza frente à avaliação do QUALIS da Área de Geografia. Fomos 
agraciados com a nota A2, ficando relacionada entre as 11 melhores revistas nacionais destinadas a 
Geografia com avaliação superior a B1, dentre as 109 revistas avaliadas. Este fato deve-se a qualidade 
dos artigos e autores aqui publicados, bem como a um excelente e comprometido trabalho de nossos 
colaboradores, seja no Comitê Editorial, no Comitê Consultivo ou como pareceristas Ad Hoc. Também 
se deve ressaltar a qualidade da equipe editorial, bem como a Editora da Universidade Federal de 
Uberlândia (EDUFU), que não mede esforços para auxiliar a qualidade de nossa publicação.
Neste número da Revista Sociedade & Natureza são apresentados 14 artigos e uma resenha que 
abordam grande variedade de temas geográficos, com conotações que variam da geografia básica a 
aplicada. Continuamos nossa parceria com o SciELO, já possuímos mais de 130.000 acessos, sendo 
que artigos individuais já receberam mais de 10.000 acessos, fato não permitido pela tradicional 
publicação impressa em um curto período de tempo. Também foi lançado neste período a versão 
eletrônica do volume 19, numero 2, datado de Dezembro de 2007 buscando assim disponibilizar 
versões anteriores da revista em um formato de maior acessibilidade.

Silvio Carlos Rodrigues
Editor


