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Os artigos publicados no dossiê A GEOGRAFIA DA AMAZÔNIA EM SUAS MÚLTIPLAS ESCALAS abordam
conteúdos diversos e denotam a diversidade de abordagens sobre a região. Os textos traduzem desafios
científicos, que envolvem problemas sociais e políticos, na busca por entender um dos recortes regionais de maior
complexidade do planeta. O futuro não pode prescindir da ciência em suas diversas ramificações numa relação
equilibrada entre os interesses que se sobrepõem, muitas vezes de maneira contraditória, sobre a Amazônia.

•

Relação entre a vegetação não-fotossintética (NPV), intensidade do fogo (dNBR) e energia
radiativa do fogo (FRP), no sudeste da Amazônia Legal.

•

Compreensão de cartografia(s) na Amazônia (A ́uwe, Tukano e Mebêngôkre) e problematização
sobre as diferenets visões cartográficas, que estão em constante negociação e disputas, nos processos
de mapeamentos na região.

•

Análise das taxas de desmatamento, na Amazônia Legal Brasileira, com apoio do Projeto de
Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal, por Satélite (PRODES), e discussão sobre a
perda de floresta acumulados até o ano de 2020, em cada unidade federativa.

•

Análise de como famílias reassentadas em Rural Coletivo, município de Vitória do Xingu – PA,
utilizam o solo nas Áreas de Preservação Permanente (APP), tendo por referência o Código Florestal
Brasileiro (Lei 12.651/2012).

•

Avaliação da Área de Livre Comércio (ALC) de Guajará Mirim-RO e dos benefícios fiscais
concedidos pela Zona Franca de Manaus, tomando como referência o Federalismo, o papel das
agências de fomento, e os artifícios que distorcem os objetivos da política de desenvolvimento regional.

•

Avaliação de particularidades, da relação entre sociedade e natureza na Amazônia, à luz da noção
miltoniana de “flexibilidade tropical”, que adaptada ao contexto da realidade geográfica em foco, é
denominada de “flexibilidade equatorial”.

•

Compreensão da relação local-global, na Formação Territorial da região das Guianas, ao longo
dos cinco séculos.

•

Caracterização e análise da relação, entre estrutura econômica e geração de emprego, na
Amazônia colombiana.

