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As opiniões contidas nos artigos são de inteira
responsabilidade dos autores

Nesse número a revista Geografias expõe um conjunto de sete artigos, derivados de diversas
áreas da Geografia, que publica o resultado de pesquisas e reflexões que reforça sua pluralidade
característica. Há que se destacar, ainda, a amplitude e diversidade regional abordada nos
trabalhos publicados, decorrentes, em boa medida, das diferentes filiações institucionais e áreas
de pesquisa dos autores.
No primeiro trabalho, cujo título é “Relação entre feições doliniformes e a evolução de uma
voçoroca em cabeceira de drenagem na Bacia Hidrográfica do Arroio Sarandi, municípios de
Santa Maria e Dilermando de Aguiar-RS”, tem com objetivo analisar a contribuição de
depressões do tipo dolinas para a evolução de uma voçoroca localizada na Bacia Hidrográfica do
Arroio Sarandi, em Santa Maria e Dilermando de Aguiar/RS. Foram realizados ensaios de
caracterização física e avaliação da erodibilidade, com métodos indiretos, dos materiais que
compõem a referida voçoroca. Os resultados dos ensaios indicaram que o arenito, que está na
base da voçoroca, é mais erodível que o horizonte A/B do solo localizado acima dele, fato que
pode estar relacionado à perda da resistência devido à sucção e à aparente fragilidade do agente
cimentante entre as suas partículas. No trabalho “Uma Breve Análise da Escola Possibilista de
Vidal de La Blache” o autor buscou demonstrar que a chamada Escola Possibilista francesa,
transplantada para o Brasil, era indefinida quanto ao seu objeto e aparentemente despolitizada,
pois, ligada ao capitalismo, foi legitimadora do expansionismo francês, do colonialismo e do
imperialismo, além de dificultar a abstração e a especulação. O terceiro artigo, intitulado
“Mosaicos de unidades de conservação: desafios para a gestão integrada e participativa para a
conservação da natureza”, tem como objetivo contextualizar e discutir alguns dos principais
desafios para a implementação dos mosaicos de unidades de conservação no âmbito das políticas
públicas de proteção da natureza, no caso brasileiro. O quarto trabalho – “Diretriz Curricular
Orientadora da Educação Básica de Geografia do Paraná: proposições, limites e
descontinuidades” – analisa a DCE De Geografia do Paraná, desde o processo inicial de
elaboração dirigido pelo Estado até sua implantação nas escolas estaduais do município de
Francisco Beltrão-PR. Os resultados apontam para uma contradição entre o currículo proposto
pela mantenedora desses estabelecimentos de ensino e o currículo posto em prática pelos
docentes. Concluímos apontando os possíveis fatores que levaram à incompreensão e,
consequentemente, à não aplicabilidade das Diretrizes por grande parte dos professores.
O artigo “Modelagem da dinâmica da expansão urbana no Vetor Norte da Região Metropolitana
de Belo Horizonte e análises sobre as novas infraestruturas viárias previstas até 2031” teve como
objetivo elaborar um modelo de dinâmica de cobertura do solo para simular cenários de
expansão urbana no Vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e verificar
as influências espaciais da implantação de infraestruturas de acessibilidade previstas neste
espaço, considerando o horizonte preditivo para 2031. No sexto trabalho “Artificialização de
cursos d’água urbanos e transferência de passivos ambientais entre territórios municipais:
reflexões a partir do caso do Ribeirão Arrudas, Região Metropolitana de Belo Horizonte - MG”,
com base na realização de visita de campo e consulta à literatura específica do tema, elaboração
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de mapas e o desenvolvimento de análises de caráter qualitativo, objetivou-se, por meio do
estudo de caso do Ribeirão Arrudas em Belo Horizonte, apresentar reflexões sobre os efeitos
socioambientais das intervenções estruturais em cursos d’água urbanos, bem como os conflitos
municipais resultantes da transferência de passivos ambientais entre municípios. No último
artigo, denominado “Aspectos hidrogeomorfológicos do sistema fluvial do baixo rio Uraricoera e
alto rio Branco como subsídio à gestão de terras”, é apresentada uma descrição dos aspectos
morfológicos, hidrológicos e sua respectiva dinâmica da região do sistema fluvial do baixo rio
Uraricoera e alto rio Branco. Foram utilizadas técnicas de sensoriamento remoto e
geoprocessamento com base em imagens orbitais (Landsat e RapidEye) e fotografias aéreas
(1943, 1965) disponíveis e analisadas no Lab. de Métricas da Paisagem (Mepa) do Dep. de
Geografia/UFRR.
A comissão editorial agradece aos autores pela escolha e aos pareceristas pelo empenho na
avaliação dos manuscritos.
Também agradecemos a FAPEMIG pelo apoio financeiro concedido na produção e publicação.
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