P á g i n a |1
Apresentação
Prof. Dr. Josiel de Alencar Guedes e Prof. Dr. Rosalvo Nobre Carneiro

APRESENTAÇÃO

A nova edição da Revista Geotemas vem a lume com 06 artigos reafirmando seu
objetivo na divulgação de temas relacionados à Geografia e áreas afins. Dessa feita todos
os artigos são de autores que lidam exclusivamente com a Geografia, tanto na graduação
quanto na pós-graduação.
No artigo de Ozana Leite de Fontes e Alexsandra Fernandes de Queiroz, “Uso e
ocupação do solo nas margens do açude Flechas no município de José da Penha – RN”,
os autores fazem uma análise sobre o processo de ocupação do entorno do manancial
sendo, inclusive, observado a percepção dos moradores locais.
No artigo do prof. Anelino Francisco da Silva, “Patrimônio cultural e paisagem
em sua significação espacial”, o autor mostra como o patrimônio material e imaterial
desempenha funções de valorização do espaço.
O artigo “Qualidade ambiental do reservatório Passagem, Alto Oeste Potiguar”,
de Francisca Wigna da Silva Freitas, Josiel de Alencar Guedes e Franklin Roberto da
Costa, apresenta um estudo sobre a qualidade da água do manancial associado ao uso do
solo do seu entorno.
No artigo de Francisco John Lennon Tavares da Silva, Karoline Veloso Ribeiro
e Cláudia Maria Sabóia de Aquino, “As tendências temáticas e conceituais da
geomorfologia no XVI Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, os autores
mostram que dentre os temas mais discutido nesse importante evento, estão aqueles
ligados à relação sociedade/natureza.
O artigo “A produção da viscosidade do território: uma análise sobre o sistema
de transporte do estado do Rio Grande do Norte, de Anderson de Araújo Rocha e Edu
Silvestre de Albuquerque, discorre como os fluxos de transporte se produz e reproduz no
território potiguar.
No artigo “A concepção de sustentabilidade e desenvolvimento a partir do
território”, de Renata Maria de Almeida Sampaio e Rosemeri Melo e Souza, os autores
contextualizam o desenvolvimento do território de Sergipe apartir da concepção de
sustentabilidade.
Esperamos e desejamos aos leitores uma boa leitura.
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