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Formas de uso e ocupação na praia de Ajuruteua (PA, Brasil) v. 13, n. 0 (2006) 1369 7631 
A participação da sociedade civil em instrumentos da política ambiental brasileira v. 25, n. 0 (2012) 2674 7631 
Urbanização e Gestão do Litoral Centro-Sul do Estado de Santa Catarina v. 13, n. 0 (2006) 8844 7564 
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Sistemas agroflorestais multiestrata e a legislação ambiental brasileira: desafios e soluções v. 36, n. 0 (2016) 2081 6550 
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Novas práticas de governança da água? O uso da pegada hídrica e a transformação das relações entre o setor 
privado, organizações ambientais e agências internacionais de desenvolvimento v. 27, n. 0 (2013) 5538 6467 
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Doutorado MADE-UFPR v. 10, n. 0 (2004) 1577 6174 

Extensão participativa para a sustentabilidade da pesca artesanal v. 32, n. 0 (2014) 3496 6010 
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Velha Petrolândia: memórias de uma cidade perdida no semiárido pernambucano v. 55, n. 0 (2020) 23 3 
A desertificação no Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba: questão fundiária, pobreza rural e analfabetismo v. 55, n. 0 (2020) 11 3 
Desigualdades nos padrões de acesso à água e limites da cidadania hídrica em comunidades rurais do semiárido v. 55, n. 0 (2020) 7 3 
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Características produtivas e socioambientais da agricultura familiar no Semiárido brasileiro: evidências a partir do 
Censo Agropecuário de 2017 v. 55, n. 0 (2020) 25 3 

Duas secas climaticamente análogas no semiárido nordestino com impactos sociais distintos v. 55, n. 0 (2020) 7 3 
A gestão da pesquisa científica no Parque Estadual da Ilha do Cardoso v. 54, n. 0 (2020) 1 2 
A cooperação multilateral climática e a promoção da agenda da transição energética no Brasil v. 54, n. 0 (2020) 3 2 
Cidades, mudanças climáticas e adaptação: um estudo de caso de Natal/RN, Brasil v. 54, n. 0 (2020) 2 2 
Importância dos programas voltados aos agricultores familiares nos períodos de seca e frente à necessidade de 
adaptação às mudanças climáticas no Semiárido brasileiro v. 55, n. 0 (2020) 3 2 

Representações dos retirantes das secas do Semiárido nordestino v. 55, n. 0 (2020) 5 2 
A água mineral AMA/AMBEV: convivência com semiárido enquanto negócio social v. 55, n. 0 (2020) 1 2 
 v. 55, n. 0 (2020) 6 2 
Das colonialidades à emergência de um novo paradigma no Semiárido brasileiro desde as racionalidades 
camponesas: um caminhar para além do desenvolvimento? v. 55, n. 0 (2020) 3 2 

Heráclito: A Φύσις (Physis) e o Desocultamento da Vida v. 54, n. 0 (2020) 2 2 
A apropriação do meio natural e a construção da paisagem urbana: análise dos impactos da implantação do Parque 
Ipiranga no bairro Jundiaí, em Anápolis (GO) v. 54, n. 0 (2020) 1 1 

Geografia-Sul, uma proposta desde o Pensamento Ambiental latino-americano v. 54, n. 0 (2020) 1 1 
O choque do antropoceno sobre as humanidades: investigando história e ecologia a partir de Bonneuil e Moore v. 54, n. 0 (2020) 1 1 
Implantação de sistemas de dessalinização em comunidades rurais do semiárido do Rio Grande do Norte: percepção 
social da água potável e das ações voltadas a ampliar o seu acesso universal v. 54, n. 0 (2020) 1 1 

Infrações ambientais no município do Rio de Janeiro: uma análise das denúncias do ministério público estadual v. 54, n. 0 (2020) 1 1 
Potencial de oleaginosas nativas no desenvolvimento de cadeias produtivas da biodiversidade brasileira v. 54, n. 0 (2020) 1 1 
A saga do algodão no semiárido nordestino: histórico, declínio e as perspectivas de base agroecológica v. 55, n. 0 (2020) 1 1 
 v. 55, n. 0 (2020) 2 1 
Redes sociais na gestão dos recursos hídricos do semiárido: o caso do Projeto de Integração do Rio São Francisco no v. 55, n. 0 (2020) 4 1 
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Estado do Ceará 
A tecnologia social PAIS (Produção Agroecológica Integrada e Sustentável) e a sua efetividade no desenvolvimento 
rural no semiárido: o caso da APAOrgânico v. 55, n. 0 (2020) 2 1 

O papel das Cadeias Curtas de Comercialização na construção de um modelo de desenvolvimento rural sustentável 
no semiárido nordestino: o caso da Central de Comercialização da Agricultura Familiar do Rio Grande do Norte 
(CECAFES) 

v. 55, n. 0 (2020) 3 1 

Ficha Técnica da Edição v. 53, n. 0 (2020) 11 1 
Movimento e contramovimento e as configurações do campo político em torno da utilização dos agrotóxicos no 
Brasil v. 54, n. 0 (2020) 7 1 

Posfácio – Acordos de Cooperação entre o Brasil e a França na área de sociologia rural e ambiental: o percurso da 
paridade v. 54, n. 0 (2020) 0 1 

Da antiga à nova Carta de Atenas &#8722 0 0 0 
Dal Centro Storico alla Città Storica: la dimensione progettuale della conservazione &#8722 0 0 0 
Do Centro Histórico à Cidade Histórica: a dimensão do projeto de conservação &#8722 0 0 0 
Idéias para uma sociologia da questão ambiental &#8722 0 0 0 
Produção científica e princípios da Educação em Agroecologia v. 55, n. 0 (2020) 1 0 
Geopoética do Semiárido brasileiro: a Estação Ecológica do Raso da Catarina em Arquitetura & Canção v. 55, n. 0 (2020) 1 0 
A dinâmica da inovação na agricultura familiar do semiárido potiguar v. 55, n. 0 (2020) 2 0 
 v. 55, n. 0 (2020) 3 0 
Transposição do rio São Francisco e a vulnerabilidade sociodemográfica: desafios ao bem-estar da população 
sertaneja v. 55, n. 0 (2020) 6 0 

 v. 55, n. 0 (2020) 1 0 
“Vozes da seca”: lavradores, mediadores e poder público frente à estiagem no Semiárido do Jequitinhonha mineiro v. 55, n. 0 (2020) 2 0 
Grandes projetos, pequenas escolhas: notas sobre a desmobilização em contextos camponeses no semiárido 
potiguar v. 55, n. 0 (2020) 0 0 
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Percepções sobre os riscos das mudanças climáticas no contexto da região semiárida do Rio Grande do Norte, Brasil v. 55, n. 0 (2020) 0 0 
Acordos de Cooperação entre o Brasil e a França na área de sociologia rural e ambiental: o percurso da paridade v. 54, n. 0 (2020) 0 0 
Ficha Técnica da Edição v. 55, n. 0 (2020) 1 0 
    
    
 


