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Ao completar sete anos ininterruptos de vida e vivência editorial, a partir da
criação e condução de nossa Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental, tem se
muito a comemorar, pois foram anos de intensa colaboração acadêmica com muito
aprendizado, trocas de experiências e expertises, construções coletivas, elaboração
de novas parcerias, integração de equipes em redes de pesquisadores e provedores
de conteúdos relacionados às temáticas deste nosso periódico.
Desde a primeira edição, a Revista tem primado pela abertura de oportunidades
para a publicação, divulgação e socialização de conhecimentos desenvolvidos,
trabalhados e promovidos no âmbito acadêmico-científico, tornando-se uma
publicação de ponta, contando com excelente qualificação em seus conteúdos.
Qualidade que se reporta à produção científica, trabalho de centenas de autores,
acadêmicos, pesquisadores e autoridades do setor, que submeteram e continuam a
submeter a este periódico, centenas de trabalhos na sua área temática.
A relevância dos temas tratados e debatidos em todas as edições trazem à tona
diferentes situações que devem ser compartilhadas e difundidas, para que possam
ser aplicadas de algum modo, pelo poder público e pela sociedade, para a solução de
problemas relacionados a gestão socioambiental do nosso cotidiano, quer seja no
presente ou no futuro próximo.
Nesta edição onde celebramos sete anos de plena circulação, sempre em meio
digital,

sediados

no

Portal

de

Periódicos

da

Unisul,

no

link:
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http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/gestao_ambiental, nela publicamse vinte e oito artigos que abordam questões relativas à gestão de recursos hídricos,
bacias hidrográficas, gestão de resíduos, logística, sustentabilidade de ambientes
protegidos, parques ecológicos e unidades de conservação.
Enfocam-se nela também as novas tecnologias e estratégias de melhoria
contínua, na aplicação de técnicas, ajustes e novas ferramentas, destinadas a
reprodução de meios e atividades que movem as forças e relações econômicas e
sociais que acabam impactando nosso ambiente. Questões que passaram a ser foco
de preocupações mundiais face as mudanças climáticas e seus efeitos, já sentidos e
presentes no dia a dia em todo nosso planeta.
De acordo com a tradição deste periódico científico, publicam-se nesta edição
seis estudos de caso que se reportam a importantes demandas e diferentes temáticas
que nos permitem aprofundar as análises sobre temas específicos. Este espaço
permite a promoção de novas formas de ver o mundo, novas formas de organizar as
ações, de gerir os problemas por mais complexos que sejam, permitem uma nova
percepção e uma análise imparcial de suas causas e consequências. Cumpre ainda
a função de informar, interagir e socializar conhecimentos sobre as diversas estruturas
públicas e ou privadas que se inserem no contexto ambiental e que são fundamentais
para a busca de um desenvolvimento mais sustentável.
É imprescindível destacar que a qualidade que este periódico alcançou se deve
aos seguintes grupos de colaboradores: em primeiro lugar aos autores que se
dedicaram em seus projetos de pesquisa e a esta submeteram o crivo de seus
trabalhos e pesquisas, em segundo lugar a um seleto grupo de revisores e
avaliadores, que de forma voluntária e colaborativa, participam da construção de cada
edição, ao analisar, sugerir, propor melhorias , aprovar ou não aprovar a publicação
deste ou aquele artigo ou estudo de caso, contribuem fortemente na manutenção e
elevação da qualidade dos trabalhos aqui publicados.
Cabe neste momento ainda, agradecer a confiança da Universidade do Sul de
Santa Catarina – UNISUL, por acreditar no projeto elaborado em 2011 e efetivado em
2012, com a edição de um periódico científico de ampla circulação e distribuição
gratuita, que contou inicialmente com publicações em período semestral, contando
inicialmente com duas publicações anuais, que evoluíram para publicações
semestrais, mais edições especiais, e culminaram com o atual modelo de publicações
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ordinárias trimestrais, apresentando um forte e qualificado conteúdo, objeto de
milhares de consultas, constituindo-se em um grande acervo dedicado às questões
ambientais contemporâneas, promovendo soluções, ampliando horizontes, gerando
novos conhecimentos e com certeza abrindo novas oportunidades aos seus leitores e
a toda sociedade.
Por derradeiro e não menos importante, cabe também agradecer a todos os
nossos revisores, voluntários, extremos colaboradores desta revista, aos membros do
Conselho Editorial e as redes colaborativas, que tem contribuído de maneira constante
para a evolução de nosso conceito junto aos órgãos externos e sobretudo conosco
mesmo, pois continuamos neste movimento de criar, fortalecer e iluminar novas
possibilidades para a sociedade brasileira e para a humanidade.
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