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Editorial

A publicação do Número 3, Setembro/Dezembro de 2013, da Revista Sociedade & Natureza apresenta 
um conjunto de treze artigos e uma resenha. Os textos avaliam diferentes temáticas, em contribuições oriundas 
do Brasil e também um texto argentino.

Questões geográficas e políticas no espaço urbano são avaliadas a partir de estudos sobre as estratégias 
de transferência de recursos do Estado aos municípios brasileiros e também pela análise da política habitacional 
em Fortaleza, em suas interfaces com o Plano Diretor Participativo. 

Sobre o campo, o presente número contém uma análise do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 
empreendido pelo Estado brasileiro, que é avaliado a partir da experiência de um município paulista (Dracena) 
e ainda um estudo sobre questão fundiária e identidade cultural em terras quilombolas no estado de Goiás. 

A interface entre território, política e ambiente é avaliada a partir de um conjunto de diferentes estudos.  
Um artigo avalia a gestão dos recursos na Amazônia a partir da análise das ações da Confederação dos Povos 
Indígenas na Bolívia. Um segundo estudo avalia as propostas políticas de candidatos às prefeituras municipais 
brasileiras no que se refere à gestão de riscos e desastres naturais. Um texto oriundo da Argentina avalia as 
implicações da expansão do uso agrícola e da pecuária na qualidade dos recursos naturais. 

Avaliando aspectos físicos/ambientais, o presente número traz contribuições com diferentes preocu-
pações analíticas. Uma reflexão teórica sobre Ecologia da Paisagem é apresentada em um artigo, enquanto 
outro trabalho busca avaliar, também na perspectiva da ecologia da paisagem, a escarpa devoniana no Paraná. 
O presente número ainda traz contribuições sobre temas como áreas de preservação em ambientes de dunas 
(estado do Ceará), mineralogia e química dos solos das terras caídas no Amazonas e também um estudo sobre 
o mapeamento das susceptibilidades do meio físico a partir da análise de eventos extremos de escorregamento 
na serra do Mar, no estado do Paraná.

Apresentando um estudo de cartografia histórica, com emprego de técnicas de geoprocessamento, im-
portantes documentos cartográficos da capitania de Minas Gerais (século XVIII) são avaliados em um artigo. 

Este terceiro número, que fecha o ano de 2013, também marca a longevidade de nosso periódico. São 
25 anos de publicação da Revista Sociedade & Natureza. Em nome do Instituto de Geografia e do Programa 
de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, queremos expressar nossos agradeci-
mentos aos autores, editores e avaliadores, que tanto colaboram e permitem a continuidade de nosso trabalho. 

Mirlei Fachini Vicente Pereira
Editor


