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Prezados/as leitores/as,

Com esta edição, a revista Terræ (2015) encerra etapa importante de sua trajetória. Ao recuperar a 
periodicidade, é possível fazer vigorosa chamada de trabalhos (call for papers) para a edição de 2016. A 
revista aproveita tanto as vantagens da divulgação online como a visibilidade proporcionada pela Unicamp; 
busca-se atingir as comunidades de Geologia, Geografia, Geociências e Geoeducação do Brasil e outros 
países e apoiar cursos brasileiros de graduação e pós-graduação.

Convidamos os autores em potencial a submeter novas ideias e abordagens que estimulem discussão 
construtiva e ampliem as fronteiras do conhecimento. Lembramos que Terræ divulga conhecimento ori-
ginal e busca promover criatividade e inovação em Geologia, Geografia, Ciências da Terra e outras áreas de 
pesquisa afins às Geociências, às Ciências Ambientais ou à Educação. São aceitos trabalhos e comunicações 
em Português, Inglês e Espanhol.

Nesta edição são apresentados artigos resultantes de pesquisas que podem se desdobrar em temas ligados 
à Educação em Geociências, como o aceso debate sobre “aquecimento global antropogênico”. O primeiro 
artigo explora as origens dos estudos climáticos na Terra e as múltiplas formas de medição, reconstrução 
e previsão. Os autores descrevem e analisam de forma abrangente os diferentes métodos de estudo dos 
ciclos climáticos, fazendo incursão sobre a história de desenvolvimento das pesquisas. Assinalam a impor-
tância de uma premissa sobre a uniformidade das leis naturais e processos terrestres, e salientam que o 
princípio do Atualismo é fundamental para compor qualquer definição de ciclos climáticos. O segundo e 
terceiro estudos referem-se a seções importantes da Bacia do Paraná. É bem conhecido que a deposição de 
carbonatos sofre influência do clima, tema do artigo sobre “esteiras microbianas da Formação Teresina”; o 
terceiro trabalho focaliza estratos da mesma bacia e analisa uma reconstituição estratigráfica da Formação 
Rio Bonito na região centro-norte do Estado do Paraná. As mudanças da paisagem na região estuarina do 
Rio Itanhaém no intervalo de 1987 a 2007 são o tema do último artigo, que descreve técnicas modernas de 
investigação e acentua a importância do entendimento da dinâmica natural pela sociedade.

Boa leitura,
Atenciosamente,

Editores de Terrae
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Terræ is the journal of IG-UNICAMP dedicated to 
geological and geographical communities in Brazil and 
other countries. The goal of the publication is to pro-
mote original knowledge, creativity and innovation in 
Earth Sciences, Geography, and other related research 
areas of environmental sciences. As one among several 
editorial initiatives of the Institute of Geosciences of the 
University of Campinas, the publication is also dedicated 
to support Brazilian undergraduate and graduate courses 
in Geology and Geography.

This journal is available free of charge at the web site 
www.ige.unicamp.br/terrae. A limited number of printed 
issues is distributed to academics, professionals, and stu-
dents upon request. It is distributed also to libraries, insti-
tutions, and non-governmental organizations involved 
with geology, geography, and environmental studies.

Terræ aims to enhance communication between Brazil-
ian geoscientists and geographers, and their peers from 
other countries. Scientific articles, short communica-

tions, and abstracts of thesis and dissertations are pub-
lished in English. Articles may take the form of thematic 
and research articles containing new research results of 
international significance. Scientific reviews or discus-
sions of scientific methodologies and research programs 
will be accepted, as well. In addition, scientific commu-
nications containing partial results of ongoing projects; 
reviews of books and other scientific materials; reports 
on conference, courses, and field trips are also welcome.
On behalf of all faculties of IG-UNICAMP, the Editorial 
Executive Committee wish to thank the scientists and 
professionals who have accepted to join the Editorial 
Board. The role of the Editorial Board is (i) to assure 
the high standard of scientific articles, and communica-
tions, and (ii) to improve the structure of this publica-
tion, based on constructive criticisms and suggestions 
provided by the readers and submitted for final approval 
to the Editorial Board.
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