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APRESENTAÇÃO

A partir dessa edição (v.3, n.2), referente ao período de julho a dezembro de
2013, assumimos juntamente com o Prof. Dr. Rosalvo Nobre Carneiro como editores
responsáveis por esse periódico, esperando dar continuidade e melhorar o qualis desse
órgão de divulgação acadêmico-científica.
Nesta edição encontram-se 06 artigos com temáticas relacionadas aos espaços
urbano e agrário, bem como sobre a interface entre as problemáticas ambiental e a
análise da paisagem.
No artigo de Verônica Polzer “O desafio das cidades: aterro sanitário x
incinerador com geração de energia (WTE)”, a autora faz uma discussão sobre a
dicotomia do uso de aterros sanitários e incineradores, apresentando-se do ‘aterro
sanitário’ ou a alternativa da ‘incineração de resíduos, com geração de energia,
considerando da Grande São Paulo (SP).
A “Expansão urbana na cidade de Pau dos Ferros” (RN), dos autores Andrea
Maia e Cícero Moreira da Silva, apresenta uma discussão sobre a incorporação fundiária
e a especulação imobiliária em de Pau dos Ferros, com enfoque para o Bairro “Chico
Cajá”, como exemplo de expansão dos limites urbanos da cidade.
No artigo “Paisagens turísticas e o revés dos indicadores de qualidade de vida
na praia de Touros”, dos autores Carla Medeiros, Ilton Soares e Rosa Lopes, discute-se
a utilização de indicadores visuais como forma de análise de atividades turísticas.
O artigo “Violência Ambiental Urbana”, dos autores Miquéias Virgínio da Silva
e Rosalvo Nobre Carneiro, discute-se a realidade socioespacial da pequena cidade de
José da Penha (RN), na região do Alto Oeste Potiguar, com enfoque nos problemas
ambientais que afetam dois bairros do município”.
“Desenvolvimento rural e seus desafios: um estudo dos trabalhos publicados
nos anais do encontro da sociedade brasileira de sociologia, administração e economia
rural – SOBER 2013”, de Rosimary Rocha, Keline Dantas e Vinícius Sá, os autores
analisam o tema desenvolvimento rural em trabalhos apresentados nos encontros da
SOBER.
No artigo “As feiras de agricultura familiar: um estudo na rede Xiquexique nos
territórios Açu-Apodi e Sertão do Apodi (RN)” de Melina Bandeira, a autora discute a
participação, problemas enfrentados e organizações coletivas das feiras de agricultura
familiar, destacando a “Rede Xique-xique”, nos territórios de Açu-Mossoró e Sertão do
Apodi (RN).
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Esperamos que os leitores se deleitem na leitura dos textos, e a partir de sua
leitura, possam contribuir para o enriquecimento intelectual e gerar novos debates e
discussões, promovendo o crescimento da ciência geográfica.
Boa leitura.

Prof. Ms. Josiel de Alencar Guedes
Prof. Dr. Rosalvo Nobre Carneiro
Editores.
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