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Editorial
EDITORIAL
A Editoria da Revista UnG – Geociências, com muita honra, vem apresentar a edição
2007, a qual compreende dois conjuntos de contribuições. O primeiro deles referese aos trabalhos de cunho paleontológico — uma vertente tradicional da Revista —
que abordam a megafauna pleistocênica no município baiano de Coronel João Sá e
os oncóides recentes encontrados na Lagoa Salgado, região norte do Estado do Rio
de Janeiro. O segundo conjunto, que constitui motivo de especial orgulho para a
Universidade Guarulhos, compreende oito artigos destilados de projetos de pesquisa
empreendidos no Programa de Mestrado em Análise Geoambiental. Esses trabalhos
tratam, em boa parte, de questões afeitas ao elemento “água”, talvez nosso recurso
natural mais valioso. Foram abordados aspectos bióticos associados à água dos
reservatórios Cabuçu, Estância das Águas Claras e Tanque Grande, destinados ao lazer
e/ou ao suprimento hídrico de parte do Município de Guarulhos, Região Metropolitana
de São Paulo. Outras abordagens perscrutam o papel de condicionantes geoambientais
no processo de ocupação territorial dos municípios de Bragança Paulista e Guarulhos,
bem como do impacto antrópico na Área de Proteção Ambiental da Ilha Comprida,
SP. Completam o conjunto, os trabalhos que tratam de aspectos paleoambientais
depreendidos do registro paleobotânico em argilitos neógenos de Jaguariúna, SP, e
da proposta de um modelo de evolução da paisagem do Município de Atibaia, SP,
durante o Cenozóico, o qual pode ter implicações para outros terrenos da Região
Sudeste do Brasil.
O encerramento de cada edição de um periódico científico deveria representar também
o fecho de um ciclo exaustivo de esforço humano no processo de editoração, tal a sorte
de atribulações que, freqüentemente, acometem a equipe responsável pela produção.
Todavia, muito além do que um desabafo, esta constatação reflete mais um exemplo
bem acabado de “memória curta coletiva”, pois logo a equipe editorial já se volta para a
ultimação do próximo número, não restando sequer uma vaga lembrança dos percalços
anteriores. Uma vez mais, o entusiasmo da divulgação suplanta os obstáculos, tornandoos, como que por mágica, irrelevantes.
Até a edição 2008!
Os Editores

REVISTA UnG – GEOCIÊNCIAS



