This

book presents the Brazilian natural space and

environment. It describes the main environmental
aspects of Brazil in relation to geology, climate,

geomorphology, vegetation, fauna, water resources and
environmental issues. The book presents a beautifully
illustrated overview of the physical geography of the
Amazon Forest, the central Brazilian savannah (Cerrado),
the Cocais Forest, the semi-arid area (Caatinga), the
Atlantic Forest area, the Pantanal (Brazilian wetlands),
the Auraucárias Plateau, the Pampas area (South
grasslands) and the Brazilian Coastal Environment
(beaches and mangroves).
André Augusto Rodrigues Salgado ,
Leonardo José Cordeiro dos Santos e
Júlio César Paisani

Este livro em comemoração aos 20 anos do Curso de Especialização
em Análise Ambiental e Gestão do Território oferecido pela Escola
Nacional de Ciências Estatísticas não só consolida o trabalho que vem
sendo realizado ao longo desses anos na formação de profissionais
capacitados para atuar nessa área, como também indica o reputado
papel que o mesmo representa para o IBGE e para a sociedade.

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

O

livro além de apresentar as dinâmica dos

ecossistemas, enfatiza a necessidade do estabelecimento
de políticas de conservação ambiental e ordenamento
territorial das áreas costeiras.

Gilberto de Miranda Rocha
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São duas as temáticas desenvolvidas no livro que insere
como uma produção interdisciplinar na linha da
Geografia Rural e das ciências humanas afins: a
diversidade do mundo rural nordestino em seus diversos
aspectos e as experiências desenvolvidas da política de

desenvolvimento territorial, tendo como base empírica os
estados de Alagoas e Sergipe. A primeira parte relacionase

com

as

novas

abordagens,

mostrando

essa

diversidade, como a questão desse novo mundo rural, do
papel estratégico da juventude rural, da importância da
interface da política de desenvolvimento territorial rural
como substrato ao capital social; ampliando os efeitos
das políticas públicas, e da organização dos pequenos
produtores rurais.
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