
Editorial 

Neste primeiro número de 2013 a revista Sociedade & Natureza apresenta um conjunto 
de quinze artigos e uma resenha, refletindo mais uma vez a diversidade temática e de origem das 
contribuições, com estudos oriundos de deferentes estados brasileiros, além de um estudo sobre o 
litoral de Portugal. 

Avaliações como a da cafeicultura competitiva realizada em regiões do Espírito Santo, a 
dinâmica da moderna agricultura de grãos em Goiás, a avaliação da atividade salineira no Rio Grande 
do Norte, as implicações da instalação de um complexo portuário na tradicional atividade da pesca 
artesanal no litoral do Rio de Janeiro e uma avaliação dos impasses nas políticas de planejamento 
territorial-urbano compõem os trabalhos que avaliam a dinâmica e as transformações do território 
brasileiro no presente período.

Um segundo conjunto de textos é dedicado à avaliação de temas que abordam questões 
ambientais relativas à sustentabilidade do uso da água no estado da Paraíba, controle de erosão em 
estradas rurais no Paraná e as relações entre solos e paisagem no estado do Rio de Janeiro. Pesquisas 
em climatologia são apresentadas a partir de um estudo em áreas de carste no oeste da Bahia, além 
de uma avaliação das tendências teórico-conceituais de pesquisa em bioclimatologia. A região do 
Triângulo Mineiro é avaliada em três diferentes estudos, que abordam temas como áreas protegidas 
em assentamentos de reforma agrária, demanda hídrica e emprego de técnicas de sensoriamento 
remoto na avaliação de áreas de pastagens no cerrado.

Estatísticas recentes da SciELO - Scientific Electronic Library apontam o crescente volume 
de acessos à revista Sociedade & Natureza. Apenas através dessa plataforma, foram mais de oito mil 
acessos aos três números publicados de ano de 2012, num período de doze meses. Desejamos a todos 
boa leitura e agradecemos aos autores o interesse em publicar o resultado de suas pesquisas neste 
periódico. 
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