CARTA AO LEITOR
A presente edição da revista Ciência Geográfica apresenta aos seus leitores a
sistematização de resultados de projeto de pesquisas (subsidiados pela CAPES, CNPq,
FAPEMAT) e de atividades realizadas pelo grupo de professores/pesquisadores/alunos
de pós-graduação e graduação da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT).
Com essa iniciativa objetivamos, enquanto veículo de disseminação cultural,
disponibilizar às comunidades científica e acadêmica, bem como à sociedade em
geral, os conhecimentos e reflexões geográficas produzidos pela ação antrópica
sobre a região sudoeste de Mato Grosso, da Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai e
do Pantanal Mato-grossense.
Os artigos apresentam informações da região sudoeste de Mato Grosso, da
Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai e do Pantanal Mato-grossense, enfocando
algumas questões regionais e socioambientais tais como: o uso da terra, mudanças
nas paisagens e impactos ambientais, a ocorrência de solos, a dinâmica fluvial do rio
Paraguai e sobre gestão ambiental.
Mediante as transformações que envolvem o espaço geográfico e sua caracterização
socioeconômica do processo, os locais são destinados na sua quase totalidade para as
práticas produtivas. Desse modo os novos objetivos e suas atividades ganham valores
redefinidos, tanto em termos das interconexões entre as ações e transformações
ocorridas no espaço e as novas interpretações de cada etapa de desenvolvimento.
Neste sentido, este dossiê traz resultados de pesquisa como elemento determinante
na produção e na legitimação de conhecimentos imprescindíveis ao subsídio de políticas
de gestão e planejamento regional, especialmente por englobar uma região de singular
importânciano contexto socioeconômico e ambiental do Estado de Mato Grosso.
Os Editores.

Ciência Geográfica - Bauru - XXI - Vol. XXI - (1): Janeiro/Dezembro - 2017

3

LETTER TO THE READER
This issue of the journal Ciência Geográfica presents to its readers the
systematization of results of research projects (subsidized by CAPES, CNPq, FAPEMAT)
and activities carried out by the group of professors / researchers / undergraduate
and graduate students of the State University Of Mato Grosso (UNEMAT).
With this initiative, as a vehicle for cultural dissemination, we intend to make
available to the scientific and academic communities, as well as to society in general, the
geographic knowledge and reflections produced by anthropic action on the southwest
region of Mato Grosso, the Upper Paraguay River Basin and Pantanal Mato Grosso.
The articles present information about the southwest region of Mato Grosso,
the Upper Paraguay River Basin and the Mato Grosso Pantanal, focusing on some
regional and socio-environmental issues such as: land use, changes in landscapes
and environmental impacts, occurrence of soils, The river dynamics of the Paraguay
River and environmental management.
Through the transformations that involve the geographic space and its socioeconomic
characterization of the process, the sites are destined in their almost totality to the
productive practices. In this way the new objectives and their activities gain redefined
values, both in terms of the interconnections between the actions and transformations
occurring in space and the new interpretations of each stage of development.
In this sense, this dossier brings research results as a determinant element in the
production and legitimation of knowledge essential to the subsidy of regional planning
and management policies, especially since it encompasses a region of singular importance
in the socioeconomic and environmental context of the State of Mato Grosso.
Editors
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