EDITORIAL
Este 17º Volume da Revista da Casa da Geografia de Sobral (RCGS) compõe uma Edição Especial,
que será seguida de mais duas edições de fluxo normal, referentes aos volumes de 2015.1 e 2015.2, ambas
com publicações ao final de cada semestre deste ano.
As editoras da RCGS juntamente com as coordenações dos Cursos de Graduação (Bacharelado e
Licenciatura) e Mestrado Acadêmico em Geografia (MAG-UVA), decidiram por esta publicação em caráter
especial, por estarmos em ano comemorativo dos 20 anos de Criação da Casa da Geografia de Sobral,
agora, simplesmente denominada de Curso de Geografia da Universidade Estadual Vale do Acaraú
(Geografia-UVA).
O Curso de Geografia da UVA iniciou seu funcionamento oficial no ano de 1995 e quatro anos
depois, em 1999, é lançado, em versão impressa, o 1º Volume da RCGS, constituindo-se no primeiro
periódico científico-acadêmico geográfico das universidades públicas cearenses.
Integra também este ano comemorativo, a consolidação do primeiro triênio de implantação do
Mestrado Acadêmico em Geografia da UVA, o qual é materializado por meio dos artigos dos mestrandos da
Turma de 2014, que compõem esta edição especial. Esta, é a segunda publicação referente às pesquisas
que estão sendo desenvolvidas pelo corpo acadêmico do MAG/UVA, sendo a primeira publicação a
produção do livro intitulado Sociedade e Natureza no Semiárido: desafios e olhares geográficos.
Em suma, comemora-se, 20 anos de Criação de Curso, 16 anos de RCGS e 3 anos de Programa
de Mestrado. São décadas de sonhos, lutas e realizações.
Pelo exposto, convidamos aos leitores para fazer parte das nossas celebrações, acessando, lendo
e tirando bom proveito do conteúdo desta edição, que revela e exemplifica a diversidade, importância e
abrangência do projeto político, acadêmico e científico da Geografia da UVA, a qual irá substanciar e projetar
as suas próximas décadas de existência.
Francisco Gerson Lima Muniz e Isorlanda Caracristi (orientadora) com a pesquisa Urbanização,
conforto térmico e análise sazonal microclimática da cidade de Sobral (CE) discutem a relação
existente entre o crescimento dessa cidade e as mudanças microcliclimáticas, que provocam desconforto
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térmico e interferem na qualidade ambiental de vida da população, principalmente daquela cujo
deslocamento intraurbano depende de moto ou mototáxi, bicicleta, topics ou do deslocamento a pé.
A pesquisa de Franklin Ferreira Viana e Fábio Souza e Silva da Cunha (orientador), intitulada
Setorização da sub-bacia do Riacho Caioca, Sobral / Forquilha (CE), fundamentando-se em critérios
geomorfológicos e topográficos, por meio de pesquisa de campo e produtos geotecnológicos, traz a análise
de dados e de informações, que permitem apresentar uma setorização da sub-bacia do referido riacho,
localizado nos municípios de Sobral e Forquilha.
Francisco Edson da Costa e Antonia Neide Costa Santana (orientadora), com o estudo Descendo a
serra, chegando à cidade: considerações acerca das dinâmicas de mobilidade espacial e circulação
atuantes entre a Serra da Meruoca e a cidade de Sobral (CE), refletem sobre a mobilidade e o
deslocamento dos moradores desses lugares da Serra da Meruoca, por meio do sistema de transporte
existente e que interliga as cidades de Alcântaras, Meruoca e Sobral.
José Marcos Duarte Rodrigues e Ernane Cortez Lima (orientador) trazem o estudo de lugares
distantes de grandes centros urbanos e proporciona uma leitura sobre Taperuaba, distrito de Sobral/CE. O
texto Análise dos sistemas ambientais da sub-bacia hidrográfica do Rio Bom Jesus - Taperuaba-CE,
proporciona conhecimentos preliminares de Geografia Física sobre uma área superior a 260 km².
O artigo Mobilidade urbana na cidade de Sobral/CE: discussão de conceitos e constatações
preliminares fruto da pesquisa de Luciana de Andrade Catunda e Antonia Neide Costa Santana
(orientadora) tem como premissa a análise da produção do espaço urbano de Sobral a partir da mobilidade
dos habitantes dessa cidade, cuja interferência se faz presente nas relações sociais.
O texto Territórios do rock em Sobral: um ensaio de Luís Carlos de Souza Lima e Nilson Almino
de Freitas (orientador) reflete sobre a produção do espaço urbano da cidade e sua relação com a produção
e transformação cultural dos últimos 20 anos, a partir da constituição e formação dos territórios dos
metaleiros.
O artigo Análise geoambiental do alto curso do Rio Coreaú: uma análise integrada da
paisagem de Manoel Mardonio da Silva, Carlos de Araújo Farrapeira Neto e Davis Pereira de Paula
(orientador) é parte componente dos resultados da pesquisa sobre a bacia hidrográfica do Rio Acaraú,
orientada pelo Prof. Davis, que articula o programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade
Federal do Ceará (doutorado) e o Mestrado Acadêmico em Geografia da Universidade Estadual Vale do
Coreaú.
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Compartimentação geomorfológica e ambientes de açudes da bacia hidrográfica do Rio
Coreaú no Ceará, de Marcélia Vieira Torres e José Falcão Sobrinho (orientador) reflete sobre o quadro
ambiental dos açudes Gangorra, Manhoso, Angicos e Várzea da Volta, localizados na bacia de um dos rios
mais importantes da região Norte do Ceará.
A mina de Itataia em Santa Quitéria-CE: o urânio e os riscos da exploração é o texto que
representa a pesquisa de Maria Auxiliadora de Medeiros e Aldiva Sales Diniz (orientadora) sobre os riscos
sócio-ambientais de extração de urânio, envolvendo a discussão a respeito dos conflitos gerados nas 42
comunidades e cerca de 6 mil famílias moradoras do entorno da mina e que já estão sofrendo as
consequências da possível exploração do minério.
Marcas do abandono: o caso do Perímetro Irrigado Ayres de Souza, Jaibaras – Ceará é o
estudo de Maria Erileuda Brito Teixeira e Aldiva Sales Diniz (orientadora) que procura analisar o abandono
desse Perímetro, por parte do Estado, e, ao mesmo tempo, entender as formas de sobrevivência e de
organização social encontradas pelos camponeses moradores do lugar.
O artigo Planejamento urbano: experiência de práticas participativas no ambiente escolar na
cidade de Campos Sales/CE, de Mariano de Oliveira Carvalho e Virgínia Célia Cavalcante de Holanda
(orientadora), reflete sobre o planejamento e a participação popular na construção de uma cidade justa, a
partir de vivências pedagógicas dentro da escola, envolvendo a comunidade discente de escolas públicas.
O urbano e o rural na (re)produção do espaço em Guaramiranga/CE, configura-se como a
pesquisa de Nislene do Nascimento Lopes e Antonia Neide Costa Santana (orientadora) que procura
analisar a produção do espaço urbano dessa cidade e sua relação com o mundo rural que a envolve, bem
como, identificar os agentes produtores que criam, reproduzem e “modernizam” o espaço da cidade.
Antônia Neide Costa Santana
Isorlanda Caracristi
Editoras da RCGS
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