
A Interações – Revista Internacional
de Desenvolvimento Local – n.14, contempla
artigos de autores nacionais e internacionais,
pertencentes a instituições renomadas.

Esta publicação destaca artigos que
abordam o meio ambiente, ecologia política,
recursos hídricos e o protocolo de Kyoto,
objetivando uma reflexão sobre essa temática
que tem preocupado muitos os cientistas do
planeta terra. Nesse contexto, estão os arti-
gos de Lemuel Dourado Guerra, Deolinda
de Souza Ramalho, Jairo Bezerra Silva e
Cláudio Ruy Portela de Vasconcelos – Ecolo-
gia política da construção da crise ambiental
global e do modelo do desenvolvimento susten-
tável; Valéria Cristina Palmeira Zago – A
valoração econômica da água: uma reflexão so-
bre a legislação de gestão dos recursos hídricos
do Mato Grosso do Sul; Luiz Augusto
Meneguello e Marcus César Avezum Alves
de Castro – O protocolo de Kyoto e a geração
de energia elétrica pela biomassa da cana-de-
açúcar como mecanismo de desenvolvimento lim-
po; Cássia S. Camillo, Lidiamar Barbosa de
Albuquerque e  Elaine Aparecida dos Anjos
Aquino – Análise crítica do estudo ambiental
preliminar do projeto urbanístico Reviva Lagoa
Itatiaia, em Campo Grande–MS.

Em outro aporte estão os artigos vol-
tados para os assentamentos rurais e a
geopolítica das cidades: Liliane Lacerda,
Lidiamar Barbosa de Albuquerque, Sinéia
Mara Zattoni Milano e Márcia Brambilla –
Agroindustrialização de alimentos nos assenta-
mentos rurais do entorno do Paruqe Nacional
da Serra da Bodoquena e sua inserção no mer-
cado turístico, Bonito–MS; Lúcia de Fátima
Correia de Castro e Jaíra Maria Alcobaça
Gomes - Atividades agrícolas no Assentamen-
to Iracema (PI) e suas repercussões sobre o meio
ambiente; Rosemarly Fernandes Mendes
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Candil, Eduardo José Arruda e Andréa
Haruko Arakaki – O Cumbaru (dipteryx alata
Vog), o desenvolvimento local e a susten-
tabilidade biológica no Assentamento Andalucia,
Nioaque-MS; José Rogério Lopes – Cidade,
subjetividade e território: representações de
moradores de favelas; Felipe De Alba –
Geopolítica del água em México: la oposión en-
tre la hidropolítica y el conflicto sociopolítico.
Los nuevos rostros de las “luchas” sociales.

Na seção final intitulada – Dissertações
e resumos foram inseridos os resumos das
dissertações apresentadas no Programa de
Pós-graduação em Desenvolvimento Local
– Mestrado Acadêmico da Universidade
Católica Dom Bosco, abrangendo o período
de 2002 a 2006, enfocando o fruto dos tra-
balhos de pesquisa realizado pelos mestran-
dos sob a orientação de um professor vincu-
lado ao referido programa. Dessa forma o
leitor poderá ter uma idéia mais acurada
sobre as pesquisas desenvolvidas pelos mes-
trandos durante o curso que freqüentaram.

Agradeço aos autores, colaboradores,
revisores, Conselho de Redação, Conselho
Editorial e em especial a Dulcília Silva
(revisora), Juliano Hipólito Ferreira (tradutor)
e Glauciene da Silva Lima Souza (editoração),
pela agilidade em atender as solicitações para
elaboração deste número da revista.

Espero que esta publicação abra espa-
ço para debates e reflexões sobre o desenvol-
vimento local, por meio de processo interati-
vo e cooperativo, na busca de soluções sus-
tentáveis para os problemas, necessidades e
aspirações coletivas, de ordem social, econô-
mica, cultural, política e do ambiente natural.

Maria Augusta Castilho
Editora


