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EDITORIAL

Estamos lançando o primeiro número da revista Geotemas do ano de 2018. Chegar até este
volume não foi fácil, tendo em vista que as demandas acadêmicas, com agendas cheias e
dificuldades estruturais em nossas instituições, têm repercutido na divulgação dos resultados das
pesquisas em eventos científicos, de forma geral e, de forma específica, nos periódicos
especializados. À ajuda da equipe editorial da revista, especialmente aos avaliadores ad hoc que
atenderam prontamente às nossas designações, dedico esse número.
Poderemos encontrar nesse número artigos com diferentes temas inseridos no escopo da
revista: um trabalho sobre os impactos ambientais significativos do Campo Petrolífero Canto do
Amaro – CPCA, localizado no baixo curso da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró/RN; um
estudo teórico acerca da produção do espaço urbano no capitalismo contemporâneo, evidenciando a
relação com as formas e processos de diferenciação, desigualdade e fragmentação socioespaciais,
segregação e autossegregação; uma pesquisa sobre a vulnerabilidade ambiental do município de
Itirapina – SP, em decorrência da relação das características físicas com o uso e cobertura da terra; uma
investigação sobre o levantamento do conhecimento que os Pankararu possuem sobre a vegetação
existente nos seus territórios localizados no interior do estado de Pernambuco, Brasil; e, por fim, um
trabalho acerca da percepção dos alunos concluintes do ensino básico, acerca da Geografia, enquanto
disciplina, em uma escola pública na cidade de Campina Grande – PB.

Agradeço aos autores que confiaram à revista Geotemas o produto de seus esforços
intelectuais, em alguns casos, como resultado de suas pesquisas individuais de mestrado e de
doutorado que, como sabemos, levam anos para sua consecução. Acreditamos que, ao submetermos
esse número ao crivo dos leitores, estamos contribuindo com a disseminação do conhecimento
geográfico e de suas áreas afins.

Prof. Dr. Josué Alencar Bezerra
Editor Chefe da Geotemas

GEOTemas, ISSN: 2236-255X

8

1

