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CARTA AO LEITOR

Os contextos econômico, político, social e ambiental vigentes no Brasil e no 
mundo exigem frieza e articulação multidisciplinar do conhecimento técnico-científico-
informacional para compreendermos o atual jogo de cartas da geopolítica planetária 
empreendido pelas grandes potências e corporações transnacionais para controlar 
as reservas de recursos naturais estratégicos para o desenvolvimento da economia 
globalizada no decorrer do século XXI. Indo ao encontro desse contexto e da própria 
natureza estratégica da Geografia como instrumento de compreensão socioespacial, esta 
edição da Revista Ciência Geografia apresenta 23 artigos no âmbito da Geografia de 
autores das regiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. A maioria dos 
trabalhos foi objeto de pesquisa de programas de pós-graduação (mestrado e doutorado). 
Neste sentido, estão aqui representadas as seguintes universidades: UFMS, UFOPA, UFG, 
UFGD, UFF, UFPE, UFES, UFAL, UFMT, IF/MT, UNEMAT, UEPG, UEL e UNESP.

Os trabalhos dos autores, editores de seção e avaliadores recompensam-nos com 
artigos que reúnem teoria, técnicas e dados empíricos na melhor tradição cientifica. Assim 
sendo, a atual edição da Revista Ciência Geográfica é fruto da soma de esforços para 
disponibilizarmos artigos que contribuam para a divulgação de estudos de qualidade 
e promovam a reflexão sobre Geografia e áreas afins. Deixamos registrada a valiosa 
contribuição da Prof.ª Dra. Patrícia Helena Mirandola Garcia, docente do Curso de 
Geografia e dos Programas de Pós-Graduação em Geografia da UFMS/Três Lagoas e em 
Ciências (Educação Ambiental) da UFMS/Campo Grande para a viabilização da maioria 
dos artigos aqui publicados.

Os Editores.
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LETTER TO THE READER

The current economic, political, social and environmental contexts in Brazil and in 
the world require a coldness and multidisciplinary articulation of the technical-scientific-
informational knowledge in order to understand the present card game of planetary 
geopolitics undertaken by the great powers and transnational corporations to control of 
the reserves of strategic natural resources for the development of the globalized economy 
in the course of the 21st century. In response of this context and the natural strategic of 
Geography itself as an instrument of socio-spatial comprehension, this issue of Science 
Journal Geography presents 23 articles in the Geography by the authors from the North, 
Midwest, Northeast, Southeast and South regions of Brazil. Most of the work was the 
object of research of postgraduate programs (masters and doctorates). In this sense, the 
following universities are represented here: UFMS, UFOPA, UFG, UFGD, UFF, UFPE, 
UFES, UFAL, UFMT, IF/MT, UNEMAT, UEPG, UEL and UNESP. 

The works of authors, section editors, and evaluators reward us with articles that 
bring together theory, techniques, and empirical data in the best scientific tradition. 
Therefore, the current edition of the Geographic Science Journal is the result of the 
sum of efforts to provide articles that contribute to the dissemination of quality studies 
and promote reflection on Geography and related areas. We recorded the valuable 
contribution of Professor Patrícia Helena Mirandola Garcia, Ph.D, professor of 
Geography and Postgraduate Programs in Geography at UFMS/Três Lagoas and in 
Science (Environmental Education) of UFMS/Campo Grande for the viability of most 
articles published here.

The authors


