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NOTA EDITORIAL
O Clima constitui importante subsídio às atividades humanas que, direta ou indiretamente,
dependem do ambiente, auxiliando no planejamento e gestão do território. Compreender a distribuição espacial de fenômenos que ocorrem no espaço constitui hoje um grande desafio para a
elucidação de questões da Climatologia e de outras áreas do conhecimento.
Na perspectiva de evidenciar as discussões atuais acerca da Gestão do Território no âmbito da
Climatologia foi organizado, em setembro de 2010, na cidade de Fortaleza, Ceará, o “IX SBCG IX Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica”.
Dentro da temática geral “Climatologia e Gestão do Território”, os debates mostraram uma
preocupação em como esta ciência pode ser aplicada no ordenamento e gestão do território, no
intuito de evidenciar sua importância e torná-la útil para os planejadores. O evento reuniu pesquisadores cujo interesse foi analisar, discutir e divulgar novos conhecimentos, métodos, técnicas e
resultados provenientes das pesquisas climatológicas, possibilitando assim, a troca de experiências
em discussões teóricas e práticas da climatologia geográfica nas suas diversas áreas de estudo e em
suas diferentes abordagens.
O evento foi promovido pelo Laboratório de Climatologia e Recursos Hídricos do Departamento
de Geografia, Programa de Pós-Graduação em Geografia, e Associação Brasileira de Climatologia – ABClima. Recebeu o apoio do CNPq, CAPES, FUNCAP, Banco do Nordeste e FUNCEME.
A presente publicação compõe os textos-base das conferências e palestras proferidas no evento,
a qual traz importantes contribuições à compreensão da dimensão climática dos geo-ecossistemas
brasileiros e seus desafios científico-técnicos e à gestão, da Climatologia e Gestão do espaço (urbano e agrário), dos impactos, vulnerabilidades, riscos e adaptações à variabilidade e mudanças
climáticas, dentre outros temas.
A partir de iniciativa da Pós-Graduação em Geografia da UFC, este número especial da Mercator torna acessível, em meio digital, o conteúdo dos debates ocorridos em Fortaleza, importante
resultado do IX SBCG.
Finalizando, torna-se oportuno fazer um registro às valiosas contribuições da ABClima que
completou os seus 10 anos, em 2010 .
Maria Eliza Zanella
Coordenadora IX SBCG
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