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Apresentação

P

assados 13 anos desde a primeira publicação da coletânea intitulada Revisitando o Território
Fluminense, organizada no âmbito do Núcleo de Geografia Fluminense (NEGEF) do Instituto de Geografia – UERJ, sob a coordenação do professor Glaucio José Marafon e com a
colaboração do professor Miguel Angelo Ribeiro, apresentamos este novo volume, no qual convidamos pesquisadores doutores de outras instituições e profissionais que acabaram de concluir suas
pesquisas em níveis de mestrado e doutorado, com temáticas variadas, tendo como recorte espacial
o estado do Rio de Janeiro.
O território fluminense abarca uma gama de singularidades que se imbricam, contemporaneamente, com os eventos em escalas nacional e global, o que proporciona reflexões, análises e discussões
de diferentes abordagens e propósitos.
No bojo de tais singularidades, os 16 artigos que compõem esta obra apresentam situações
das mais diferentes ordens, desde aquelas vinculadas ao poder econômico e aos investimentos externos, até justiça por cidades mais habitáveis, produção energética, espaço rural fluminense associado à
agricultura familiar e às suas relações com a atividade turística; além de questões regionais, expansão
da metrópole carioca em direção à Zona Oeste, com novos investimentos, cartografia da ação social,
transformações socioeconômicas de municípios localizados em diferentes regiões de governo com
implicação em suas sedes, importância da mobilidade turística, espetacularização do lazer e importância da mobilidade populacional em decorrência de novos projetos que visem ao desenvolvimento
econômico do território fluminense.
Tais ordens não poderiam estar dissociadas daquelas vinculadas ao ambiente, em uma visão
integrada dos aspectos econômicos e populacionais, bem como dos impactos ambientais, nos artigos apresentados por Mauro Osório et al., Angela Penalva Santos, Telma Mendes da Silva e Simone
Lisboa dos Santos da Silva, Tereza Coni Aguiar, Augusto César Pinheiro da Silva et al., Glaucio
José Marafon, Thiago Jeremias Baptista, Linovaldo Lemos, Vania Regina Jorge da Silva, Cátia
Antônia da Silva, Enderson Alceu Alves Albuquerque, Leandro Almeida da Silveira e Miguel Angelo Ribeiro, Ulisses Fernandes, Ana Paula Silva de Araújo, Fábio Salgado Araújo, Denise Cunha
Tavares Terra e Joseane de Souza e Wedson Felipe Cabral Pacheco.
Como é possível observar, as contribuições dos pesquisadores mencionados apresentam uma
diversidade de temas que contemplam a realidade fluminense, servindo, portanto, para futuras pesquisas, além de oferecer subsídios para a sociedade e para os pesquisadores que se interessam e se
preocupam com o território fluminense.
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Assim, gostaríamos de externar nossos sinceros agradecimentos aos autores que contribuíram
para o engrandecimento desta obra e à Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), que concedeu os recursos financeiros necessários, contribuindo para a
continuidade na publicação desta coletânea. Sem seu apoio, este livro não seria possível.
Rio de Janeiro, 18 de junho de 2016.
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