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RESUMO

Ao considerar que os eventos sobre a paisagem são de origem antrópica e de (re) orientação
econômica, e que em muitos casos são determinantes para o equilíbrio ou desequilíbrio
ambiental, a presente pesquisa tem como objetivo identificar e caracterizar os agentes e
processos físico-ambientais que ao longo do período de 1983 a 2013 atuaram na dinâmica da
unidade hidrográfica do Ivinhema, localizada na região centro-sul do estado do Mato Grosso
do Sul, como subsídio à efetivação da proposta de definição dos níveis de fragilidades
ambientais consolidadas com a organização deste espaço. O uso das geotecnologias atrelado à
abordagem conceitual – teórica – metodológica entre paisagem – análise sistêmica – unidade
hidrográfica, possibilitou a elaboração de um sistema de informações geográficas que
confirmam que as características físicas e/ou naturais têm condicionado as mudanças nesta
paisagem. A partir de então, dentre os cenários advindos da união de elementos físicos e/ou
naturais sob a intervenção dos elementos antrópicos, a reordenação e o uso e ocupação das
suas terras por grupos não indígenas são advindas do projeto político federal Marcha para
Oeste, iniciado na década de 1940 e que na área foram efetivadas na década de 1990.
Caracterizando-a com os seguintes cenários: o do pasto, considerado tradicional, da produção
de grãos em especial, a soja e o milho e, como moderno, a cana-de-açucar e a silvicultura.
Estes últimos, resultados de investimentos estatais e de capital privado voltados à exportação
caracterizam-se como modernas forças motrizes de reestruturação no uso e ocupação do solo,
bem como nas estruturas sociais e econômicas. Assim, a existência de diferentes entradas e/ou
potenciais efeitos antrópicos sobre este sistema nos reportam à importância de utilizar os
recursos da natureza de maneira adequada, criando mecanismos que possibilitem a
sustentabilidade da unidade hidrográfica. E ao ilustrar de forma objetiva a situação, a
dinâmica e o estado ambiental com base no método adaptado por Ross (1994), os resultados
quanto à fragilidade potencial ou emergente demonstram que em ambas os níveis apresentamse na classe muito fraca a fraca. Isso indica que embora apresente reduzida susceptibilidade a
potenciais impactos resultantes da interação entre as atividades antrópicas e à capacidade de
suporte do meio físico local, a unidade hidrográfica deve ser preservada da ação antrópica.
Entretanto, recomenda-se a checagem a campo, para o detalhamento das informações sobre o

nível de degradação, em razão do uso, uma vez que apenas com a observação das imagens
não foi possível detalhar. Também são necessários novos levantamentos da fragilidade
ambiental em períodos seguintes. A partir das confirmações e apesar de os resultados
considerarem os dados de um período específico (1983 – 2013), a metodologia utilizada com
poucas adaptações atendeu com eficiência às necessidades e/ou hipóteses da pesquisa,
podendo, junto a outros trabalhos complementares, servir como instrumento de auxílio às
intervenções antrópicas futuras e às políticas públicas que visam a um melhor planejamento e
gerenciamento físico-territorial desta unidade hidrográfica.

PALAVRAS-CHAVE: Meio Ambiente, Geossistema, Bacia Hidrográfica, Fragilidade
Ambiental, Gestão e Panejamento Ambiental.
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ABSTRACT

When considering that the events on the landscape are of anthropic origin and (re) economic
orientation, and that in many cases are determinant for the environmental balance or
imbalance, the present research aims to identify and characterize the agents and physicalenvironmental processes that during the period from 1983 to 2013 worked on the dynamics of
the hydrographic unit of Ivinhema, located in the south-central region of the state of Mato
Grosso do Sul, as a contribution to the proposal of defining the levels of environmental
fragilities consolidated with the organization of this space . The use of geotechnologies linked
to the conceptual - theoretical - methodological approach between landscape - systemic
analysis - hydrographic unit allowed the elaboration of a geographic information system that
confirms that the physical and / or natural characteristics have conditioned the changes in this
landscape. Since then, among the scenarios arising from the union of physical and / or natural
elements under the intervention of the anthropic elements, the reordering and the use and
occupation of their lands by non-indigenous groups are the result of the federal political
project Marcha para Oeste, initiated in the 1940s and which were carried out in the area in
the 1990s. It is characterized by the following scenarios: the traditional grazing of grains in
particular soybeans and maize and, as modern, of sugar and silviculture. The latter, the result
of state-directed investments and private capital for export, are characterized as modern
driving forces for restructuring land use and occupation, as well as social and economic
structures. Thus, the existence of different entrances and /or potential anthropic effects on this
system refers to the importance of using the resources of nature in an adequate way, creating
mechanisms that allow the sustainability of the hydrographic unit. And by objectively
illustrating the situation, the dynamics and the environmental state based on the method
adapted by Ross (1994), the results regarding potential or emergent fragility show that in both
levels are in the very weak to weak class. This indicates that although it presents a low
susceptibility to potential impacts resulting from the interaction between anthropic activities
and the capacity of support of the local physical environment, the hydrographic unit must be
preserved from anthropic action. However, it is recommended to check in the field, to detail
the information about the level of degradation due to the use, since only with the image

observation it could not be detailed. Additionally, it is important to provide new surveys of
environmental fragility in subsequent periods. From the confirmations and despite the results
considering the data of a specific period (1983 - 2013), the methodology used with few
adaptations efficiently met the needs and / or hypotheses of the research, being able, along
with other complementary works, to serve as an instrument to assist future human
interventions and public policies aimed at better planning and physical-territorial management
of this hydrographic unit.

KEYWORDS: Environment, Geosystems, Hydrographic Basin, Environmental Fragility,
Environmental Management and Planning.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1: Localização dos Postos Pluviométricos da ANA que monitoram a unidade
hidrográfica do Ivinhema.......................................................................................................... 27
FIGURA 2: Estruturação e representação de sistema .............................................................. 66
FIGURA 3: A concepção da paisagem de acordo com Neef (1967) e Haase et al. (1991) ...... 72
FIGURA 4: Primeiro modelo de paisagem L. S. Berg ............................................................. 75
FIGURA 5: Modelos de paisagem que se afirma nos anos de 1940 ........................................ 76
FIGURA 6: Ordens de geossistemas e a divisão topológica e regional da paisagem de acordo
com Sotchava (1971) ................................................................................................................ 84
FIGURA 7: Modelo Geossistêmico em comparação ao modelo positivista da Geografia Física
.................................................................................................................................................. 88
FIGURA 8: Os geossistemas e os ecossistemas em suas peculiaridades ................................. 93
FIGURA 9: Esboço da sistematização das unidades inferiores de Bertrand ............................ 97
FIGURA 10: Estruturação do geossistema e suas conexões por BÒLOS (1981;1992) ......... 111
FIGURA 11: Exemplo de classificação do sistema CSIRO ................................................... 116
FIGURA 12: Estruturação do geossistema e do sistema econômico ..................................... 122
FIGURA 13: Concepção metodológica para o estudo do geossistema de Monteiro (2000) .. 124
FIGURA 14: Domínios morfoclimáticos brasileiros ............................................................. 126
FIGURA 15: Representação esquemática das unidades taxonômicas propostas por Ross
(1992) ..................................................................................................................................... 129
FIGURA 16: Modelo geossistêmico da paisagem. Processo de interação de matéria e energia
entre os componentes da paisagem ......................................................................................... 132
FIGURA 17: Sistemas componentes de uma bacia hidrográfica ........................................... 137
FIGURA 18:Evolução dos modelos gráficos de geossistemas .............................................. 149
FIGURA 19: Etapas da formação de geossistemas complexos.............................................. 150
FIGURA 20: Modelo esquemático dos estados da paisagem ................................................ 151
FIGURA 21: Localização e posição geográfica da unidade hidrográfica Ivinhema .............. 157
FIGURA 22: Limites e centros urbanos pertencentes à área de estudo ................................. 158
FIGURA 23: Unidades litoestratigráficas encontradas na unidade hidrográfica Ivinhema ... 164
FIGURA 24: Unidades geomorfológicas na unidade hidrográfica do Ivinhema ................... 166
FIGURA 25: Mapa hipsométrico da unidade hidrográfica do Ivinhema ............................... 169
FIGURA 26: Configuração topográfica às margens da BR 376 – município de Ivinhema ... 171
FIGURA 27: Mapa de declividade da unidade hidrográfica do Ivinhema ............................. 172
FIGURA 28: Degradação da paisagem na área da unidade hidrográfica, rodovia MS 141 - 4O
Km do município de Jateí ....................................................................................................... 176
FIGURA 29: Degradação da paisagem na área da unidade hidrográfica, rodovia MS 141 - 4O
Km do município de Jateí ....................................................................................................... 176
FIGURA 30: Mapa dos tipos de solos da unidade hidrográfica do Ivinhema ........................ 177
FIGURA 31: Uso do solo com pecuária – arredores de Nova Andradina ............................. 178
FIGURA 32: Expansão da soja e da urbanização – município de Sidrolândia ...................... 179
FIGURA 33: Fragmento de contato entre savana e floresta estacional – estrada vicinal no
município de Dourados ........................................................................................................... 180

FIGURA 34: Perfil esquemático da formação pioneira sob influência fluvial ...................... 181
FIGURA 35: Formação pioneira arbustiva na unidade hidrográfica do Ivinhema ................ 181
FIGURA 36: Mapa de vegetação natural na área da unidade hidrográfica do Ivinhema ....... 182
FIGURA 37: Mapa de precipitação média anual na unidade hidrográfica do Ivinhema ....... 188
FIGURA 38: Mapa de temperatura média anual na unidade hidrográfica do Ivinhema ........ 189
FIGURA 39: Hierarquia de drenagem da unidade hidrográfica do Ivinhema ....................... 191
FIGURA 40: Início da recolonização do município de Ivinhema – avenida honduras em 1962
................................................................................................................................................ 203
FIGURA 41: Colônia da Sociedade Melhoramentos e Colonização (SOMECO S.A) –
município de Ivinhema em 1963 ............................................................................................ 205
FIGURA 42: IDH do ano de 1991 dos municípios pertencentes a área de estudo................. 215
FIGURA 43: IDH do ano de 2000 dos municípios pertencentes a área de estudo................. 216
FIGURA 44: IDH do ano de 2010 dos municípios pertencentes a área de estudo................. 217
FIGURA 45: Mapa de cobertura vegetal e uso da terra na unidade hidrográfica do Ivinhema
em 1983 .................................................................................................................................. 219
FIGURA 46: Fazenda no Distrito de Amandina - 4,8 Km da BR 375 ................................... 221
FIGURA 47: Plantação de milho no Distrito de Picadinha – Dourados - MS em julho/2012
................................................................................................................................................ 222
FIGURA 48: Plantação de soja no Distrito do Guassú em Dourados em 2013 ..................... 222
FIGURA 49: Mapa de cobertura vegetal e uso da terra na unidade hidrográfica do Ivinhema
em 1993 .................................................................................................................................. 223
FIGURA 50: Degradação na paisagem da unidade hidrográfica do Ivinhema, fazenda
localizada à rodovia MS 395 - 20 km do município de Batagassu ........................................ 224
FIGURA 51: Degradação na paisagem da unidade hidrográfica do Ivinhema, fazenda
localizada a 14 km do município de Naviraí .......................................................................... 225
FIGURA 52: Sistema silvipastoril na fazenda Japema, localizada a 2,5 km da BR 376, sentido
Ivinhema - Deodápolis............................................................................................................ 226
FIGURA 53: Cultivo de florestas em Maracajú ..................................................................... 227
FIGURA 54: Mapa de cobertura vegetal e uso da terra na unidade hidrográfica do Ivinhema
em 2003 .................................................................................................................................. 229
FIGURA 55: Mapa de cobertura vegetal e uso da terra na unidade hidrográfica do Ivinhema
em 2013 .................................................................................................................................. 230
FIGURA 56: Expansão da atividade canavieira no município de Rio Brilhante – Empresa
LDC Bioenergia ...................................................................................................................... 232
FIGURA 57: Mapa de unidades ecodinâmicas da unidade hidrográfica do Ivinhema para o
ano de 1983............................................................................................................................. 242
FIGURA 58:Mapa de unidade ecodinâmicas da unidade hidrográfica do Ivinhema para o ano
de2013 .................................................................................................................................... 244

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 2: Distribuição percentual das cotas altimétricas na unidade hidrográfica do
Ivinhema ................................................................................................................................. 168
GRÁFICO 3: Distribuição percentual da declividade na unidade hidrográfica do Ivinhema
................................................................................................................................................ 170
GRÁFICO 4: Precipitação média mensal na bacia hidrográfica do Ivinhema ...................... 184
GRÁFICO 5: Precipitação média sazonal na unidade hidrográfica do Ivinhema ................. 185
GRÁFICO 6: Precipitação média anual na bacia hidrográfica do Ivinhema ........................ 186
GRÁFICO 7: Distribuição da hierarquia fluvial na unidade hidrográfica do Ivinhema ....... 190
GRÁFICO 8: Distribuição da população do Estado do MS por situação de domicílio (1950 –
2010) ....................................................................................................................................... 209
GRÁFICO 9: Distribuição da população nos municípios de Dourados e Fátima do Sul - MS
................................................................................................................................................ 213
GRÁFICO 10: Distribuição da população nos municípios de Jateí e Rio Brilhante - MS.... 213
GRÁFICO 11: Áreas pertencentes a unidade hidrográfica do Ivinhema com predomínio da
população urbana desde o ano de 1991 .................................................................................. 214
GRÁFICO 12: Uso do solo na unidade hidrográfica do Ivinhema em 1983 ........................ 218
GRÁFICO 13: Uso do solo na unidade hidrográfica do Ivinhema em 1993 ........................ 220
GRÁFICO 14: Uso do solo na unidade hidrográfica do Ivinhema em 2003 ........................ 228
GRÁFICO 15: Uso do solo na unidade hidrográfica do Ivinhema em 2013 ........................ 231
GRÁFICO 16: Variação temporal, em km2, das classes de uso e ocupação do solo na unidade
hidrográfica do Ivinhema........................................................................................................ 233

LISTA DE ORGANOGRAMA

ORGANOGRAMA 1: Evolução semântica do termo paisagem.............................................. 39
ORGANOGRAMA 2: Os fatores componentes da paisagem e as formas derivadas .............. 43
ORGANOGRAMA 3: Esquema de interação dos elementos da paisagem no geossistema .... 89
ORGANOGRAMA 4: Compreensão do modelo G.T.P (Geossistema-Território-Paisagem)102
ORGANOGRAMA 5: Representação do sistema tripolar proposto por Bertrand (1997) ..... 102
ORGANOGRAMA 6: Critério de classificação da paisagem e do geossistema por Bòlos ... 113
ORGANOGRAMA 7: Fluxos da relação sociedade/natureza ............................................... 128

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1: Informações sobre as imagens de Satélite Landsat ............................................ 28
QUADRO 2: Classes de Fragilidade Ambiental para os tipos de solos ................................... 36
QUADRO 3: Níveis hierárquicos do comportamento pluviométrico ...................................... 37
QUADRO 4: Principais Concepções de Paisagem no pensamento geográfico ....................... 48
QUADRO 5: Principais abordagens da Paisagem na Geografia .............................................. 49
QUADRO 6: Estágio de Desenvolvimento da Ciência da Paisagem ....................................... 60
QUADRO 7: Características e critérios para a identificação de unidades zonais e azonais .... 80
QUADRO 8: Subdivisão taxonômica dos geossistemas por Sochava ..................................... 82
QUADRO 9: Classsificação tipológica para o geossistema segundo Bertrand........................ 90
QUADRO 10: Características comparativas entre o estudo ecossistêmico e geossistêmico ... 93
QUADRO 11: Proposta de classificação da paisagem de acordo com Bertrand ..................... 96
QUADRO 12: Correspondência de termos em Bertrand e Sochava ........................................ 99
QUADRO 13: Classificação das unidades de paisagens de acordo com Bòlos ..................... 114
QUADRO 14: Nível de resolução para a análise da paisagem .............................................. 121
QUADRO 15: Fatores relacionados a degradação das terras ................................................. 143
QUADRO 16: Comparação entre o planejamento tradicional e o planejamento ambiental .. 144
QUADRO 17: Enfoques e métodos de análise da paisagem .................................................. 145
QUADRO 18: Sequência das etapas e processo de degradação do geossistema ................... 147
QUADRO 19: Anos de criação dos municípios pertencentes a unidade hidrográfica do
Ivinhema ................................................................................................................................. 206
QUADRO 20: Ano de instalação dos municípios pertencentes a unidade hidrográfica do
Ivinhema ................................................................................................................................. 207
QUADRO 21: Unidade ecodinâmicas na unidade hidrográfica do Ivinhema referente ao ano
de 1983 ................................................................................................................................... 241
QUADRO 22: Unidade ecodinâmica da unidade hidrográfica do Ivinhema referente ao ano de
2013 ........................................................................................................................................ 243

LISTA DE TABELAS

TABELA 1: Elementos utilizados na Análise Ambiental ........................................................ 29
TABELA 2: Relação dos postos fluviométricos utilizados para a análise ............................... 29
TABELA 3: Classes dos Índices de Sinuosidade ..................................................................... 34
TABELA 4: Classes de Fragilidade Ambiental para a declividade ......................................... 35
TABELA 5: Classes de Fragilidade Ambiental para os tipos de usos do solo ......................... 36
TABELA 6: Pesos atribuídos as diferentes classes de Unidades Ecodinâmicas de Instabilidade
Potencial/Emergente ................................................................................................................. 38
TABELA 8: Comparação Conceitual entre abordagem Mecanicista e Sistêmica ................. 131
TABELA 9: Correlação entre as unidades ecodinâmicas de Tricart (1977) e das classes de
fragilidade de Ross (1994) ...................................................................................................... 153
TABELA 10: Ordem/Graus de fragilidade ............................................................................ 153
TABELA 11: Classes de declividade ..................................................................................... 154
TABELA 12: Categorias hierárquicas das classes de declividade ......................................... 154
TABELA 13: Classes de fragilidade dos solos ...................................................................... 154
TABELA 14: Graus de proteção do solo em função dos tipos de cobertura vegetal ............. 155
TABELA 15: Níveis hierárquicos dos comportamentos pluviométricos ............................... 155
TABELA 16: Área total dos municípios e área na unidade hidrográfica do Ivinhema.......... 159
TABELA 17: Área das classes geológicas na unidade hidrográfica do Ivinhema ................. 163
TABELA 18: Área das unidades morfoestruturais na unidade hidrográfica estudada........... 165
TABELA 19: Área de domínios das classes hipsométricas na unidade hidrográfica do
Ivinhema ................................................................................................................................. 167
TABELA 20: Distribuição qualitativa das diferentes classes de solos encontrados na unidade
hidrográfica do Ivinhema........................................................................................................ 173
TABELA 21: Áreas de cobertura natural na unidade hidrográfica do Ivinhema ................... 179
TABELA 22: Parâmetros hidromorfométrico da unidade hidrográfica do Ivinhema ............ 194
TABELA 23: Comparativo em % da distribuição populacional dos municípios pertencentes à
unidade hidrográfica do Ivinhema no período de 1970 – 2010 .............................................. 210
TABELA 24: Valores em Km2 ocupados no terreno pelas classes no período de 1983 a 2013
................................................................................................................................................ 233
TABELA 25: Área plantada de culturas permanentes (P) e temporárias (T), em hectares, nos
municípios pertencentes à unidade hidrográfica do Ivinhema ............................................... 235
TABELA 26: Fragilidade ambiental com apoio nas classes de declividade para o ano de 1983
................................................................................................................................................ 238
TABELA 27: Fragilidade ambiental com apoio nas classes de declividade para o ano de 2013
................................................................................................................................................ 238
TABELA 28: Fragilidade ambiental na unidade hidrográfica do Ivinhema com apoio nas
classes de declividade e unidade ecodinâmica para o ano de 1983 ........................................ 240
TABELA 29: Fragilidade ambiental na unidade hidrográfica do Ivinhema com apoio nas
classes de declividade e unidade ecodinâmicas para o ano de 2013 ...................................... 240

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANA - Agência Nacional de Águas
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica
APP – Área de Preservação Permanente
CNRH – Conselho Nacional de Recursos Hídricos
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
FAO – Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
GIS – Geography Information System
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano
IMASUL – Instituto do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul
INM – Instituto Nacional do Mate
INMET – Instituto Nacional de Meteorologia
INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
PAM – Produção Agrícola Municipal
PI – Plano de Informação
PIB – Produto Interno Bruto
PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PNRH – Política Nacional de Recursos Hídricos
SEMADE – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico
SIG – Sistemas de Informações Geográficas
SNIRH – Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos
SOMECO – Sociedade de Melhoramentos e Colonização
SPT – Sistema de Paisagem Territorializado
TGS – Teoria Geral de Sistema
UEM – Universidade Estadual de Maringá
UPG – Unidade de Planejamento e Gestão
USA – United States of América

ÍNDICE
1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 21
2 MATERIAL E MÉTODO ..................................................................................................... 25
2.1 A Natureza da Pesquisa ...................................................................................................... 25
2.2 Referências Teóricas, Conceituais e Metodológicas .......................................................... 25
2.3 Documentação Cartográfica ............................................................................................... 25
2.4 Levantamento dos dados da Precipitação ........................................................................... 29
2.5 Levantamento dos parâmetros hidromorfométricos ........................................................... 30
2.6 Levantamento do uso e cobertura do solo .......................................................................... 34
2.7 Determinação da Fragilidade Ambiental ............................................................................ 35
3 BASES CONCEITUAIS E TEÓRICO-METODOLÓGICA ................................................ 39
3.1 Significados e Percepção do Conceito de Paisagem e suas aplicações na Ciência
Geográfica ................................................................................................................................ 39
3.1.1 Paisagem .......................................................................................................................... 39
3.1.2 Percepções sobre a “conceitualização” do termo paisagem ............................................ 40
3.1.3 A Noção de Paisagem: da Antiguidade ao Século XIX .................................................. 47
3.1.4 O Conceito de Paisagem e de Sistema no Âmbito da Ciência Geográfica...................... 58
3.1.4.1 A abordagem alemã: a Landschaftskunde .................................................................... 58
3.1.4.2 A abordagem da ex-URSS (a Landschaftovedenie): a paisagem modelada em
Geossistemas ............................................................................................................................ 73
3.1.4.3 As contribuições francesas ........................................................................................... 86
3.1.4.4 A contribuição espanhola ........................................................................................... 110
3.1.4.5 A contribuição australiana .......................................................................................... 115
3.1.4.6 As contribuições anglo-saxônicas .............................................................................. 117
3.1.4.7 As contribuições do Brasil: a perspectiva de análise integrada .................................. 119
3.2 Os Estudos Geossistêmicos e as Bacias Hidrográficas .................................................... 131
3.3 Análise Geográfica Integrada aplicada ao Planejamento e Gestão Ambiental ................ 142
3.4 Modelagem de Sistemas Ambientais................................................................................ 148
3.4.1 Análise empírica para a previsão das unidades de fragilidade ambiental ..................... 152
4 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA UNIDADE HIDROGRÁFICA IVINHEMA ....... 157
5

A

UNIDADE

HIDROGRÁFICA

DO

IVINHEMA:

CARACTERIZAÇÃO

GEOAMBIENTAL ................................................................................................................ 161
5.1 Caracterização e Mapeamento Geológico ........................................................................ 161

5.2 Caracterização e Mapeamento Geomorfológico .............................................................. 165
5.3 Caracterização e Mapeamento Hipsométrico e da Declividade ....................................... 167
5.4 Caracterização e Mapeamento Pedológico ....................................................................... 173
5.5 Caracterização e Mapeamento Fitogeográfico ................................................................. 178
5.6 Caracaterização Climática ................................................................................................ 183
5.7 Caracterização dos Parâmetros Hidromórficos ................................................................ 190
6 O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO NA UNIDADE HIDROGRÁFICA DO IVINHEMA
................................................................................................................................................ 195
6.1 Algumas Considerações Gerais sobre o Uso e Ocupação ................................................ 195
6.2 O Processo Histórico de Reocupação da Unidade Hidrográfica do Ivinhema ................. 199
6.3 Caracterização e variabilidade do uso do solo na unidade hidrográfica do Ivinhema no
período de 1983 a 2013 .......................................................................................................... 218
7

ANÁLISE

INTEGRADA

DA

FRAGILIDADE

AMBIENTAL

NA

UNIDADE

HIDROGRÁFICA DO IVINHEMA ...................................................................................... 236
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 246
9 REFERÊNCIAS .................................................................................................................. 250

21

1 INTRODUÇÃO

Os arranjos criados na superfície terrestre são frutos da interrelação entre os fatores
abióticos (litosfera, atmosfera, hidrosfera), bióticos (fauna e flora) e antrópicos em diferentes
escalas e tempos. Investigá-los e compreendê-los têm sido preocupação da ciência geográfica
desde os primeiros anos do século XIX.
No entanto, as implicações cada vez maiores nos sistemas naturais e sociais e a busca
por respostas que possam acompanhar o ritmo de alterações, lastrearam à geografia novas
possibilidades de estudos que em meados da década de 1960, demanda uma reorganização do
pensamento quanto a relação sociedade e natureza.
A partir de então, o termo paisagem ressurge em quase todas as escolas geográficas
com diferentes arranjos conceitual e metodológicos para a abordagem das diversas questões
ambientais. Reestruturando o modo de olhar, interpretar e compreender a realidade, por
expressar as formas de relevo (estrato unificador) e as formas antrópicas (representadas pelos
processos materiais e imateriais humanos que nascem da interação deste com o meio natural).
Junto a este contexto, a proximidade com as questões e discussões ambientais ofertou
para a ciência geográfica uma preocupação com a produção, (re) construção e interpretação
do conhecimento sobre os fluxos de energia (inputs) - que elaboram as formas e que recebem
do homem modificações – e a matéria (outputs), elege a paisagem como uma organização
espacial sistêmica, dinâmica e integradora.
Esta característica trouxe a necessidade da construção de um paradigma que busca o
entendimento do “todo” natural sem excluir a “parte” antrópica. E eis aqui, a fixação da noção
da concepção geossistêmica.
Como uma possibilidade metodológica para fazer a ponte entre a natureza e a
sociedade, a noção de geossistema foi iniciada na escola geográfica da antiga URSS com
Sochava (1962), a partir das idéias da Teoria Geral de Sistema de Bertalanffy (1932),
estendendo-se para o oeste europeu, com as contribuições e aprofundamentos de Bertrand
(1968) e Bòlos (1981) à América do Sul – Brasil –, com Christofoletti (1979, 1999), Monteiro
(2000), Ross (2006), Troppmair (1985, 2000, 2006), Ab’Sáber (2003), Mateo (2006), Passos
(1996), somando-se outras produções em nível de graduação e pós-graduação.
Mediante as contribuições, os estudos da paisagem pela Geografia seguiram um novo
rumo: a análise integradora da paisagem. Tal direção encaminha-se pelo viés geossistêmico
por determinar o estado ambiental e reconhecer os processos de desequíbrios ambientais das
unidades da área selecionada para estudo, resultando em propostas para o planejamento,
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ordenamento ambiental e espacial do território.
Dessa forma, haja vista a evolução da sociedade moderna, parece-nos evidente as
grandes mudanças ambientais. E mais, é inegável a influência do homem na determinação do
equilíbrio e da dinâmica dos sistemas ambientais através dos usos que tem feito dos recursos
naturais, as alterações no uso e ocupação da terra, o crescimento das áreas urbanas, as obras
de engenharia, o surgimento de áreas erodidas, entre outros, no qual, está condicionando uma
artificialização no seu modo de vida.
Diante deste quadro, cabe discutir a seguinte questão: como se configurará a relação
sociedade-natureza?
Considerando-se que a história humana somente existe pelo suporte de um território
natural que lhe confere materialidade, um dos componentes dos sistemas naturais, a bacia
hidrográfica - unidade territorial que reúne em seus limites, diferentes variáveis ambientais,
como o relevo, solos, clima, água, vegetação e o ser humano – é um instrumento importante
não somente para esta discussão, mas também, para a pesquisa, planejamento, gestão e
preservação dos recursos naturais devido a possibilidade de compreensão, em diferentes
dimensões espaço - temporais, das interconectividades e das modificações dos fluxos de
matéria e energia que em seu sistema são realizados.
Como exemplo, no geossistema estabelecido como equilíbrio dinâmico, as
interferências externas por meio das atividades econômicas que ao longo do espaço-tempo se
apropriam de uma bacia hidrográfica podem ser negativas como fatores de desequilíbrio,
principalmente quando essas atividades não são planejadas e não contabilizam os danos
ambientais.
É nestas condições que a partir do presente trabalho, propomo-nos alicerçado na
abordagem geossistêmica e nas tecnologias da informação, especialmente o SIG (Sistema de
Informações Geográficas), a compreensão e a explicação da relação sociedade – natureza na
unidade hidrográfica do Ivinhema, localizado na porção centro-sul do estado do Mato Grosso
do Sul, no período de 1983 a 2013.
Entende-se que a bacia hidrográfica do Ivinhema é uma unidade de área composta por
geossistemas detentores de fluxos de matéria e energia, expressos por unidades hierarquizadas
de paisagem. Tais unidades podem estar sob maior ou menor influência do homem, nos
diferentes tipos de utilização da terra. Assim, sua dinâmica é externalizada pelos processos
que atuam em seu interior a partir da tríade – apropriação, transformação e degradação - e
verificada aqui, a partir das suas limitações e/ou fragilidades ambientais, ante a presença de
um ou outro tipo de uso da terra.
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Assim, baseando-se na acepção de que o homem produz mudanças (positivas ou
negativas) nos diferentes sistemas naturais por meio do sistema econômico, político e cultural
atraves dos quais se organiza, a primeira hipótese considerada é que as modificações
provocadas pelas atividades antrópicas na paisagem da unidade hidrográfica Ivinhema no
referido período de análise resultaram em alterações de seus sistemas ambientais - implicando
em impactos ambientais negativos - e nas estruturas sociais e econômicas. Busca-se abordar
as escalas espaciais e temporais dessas mudanças, que repercutiram em modificações dos
fluxos de matéria e energia em seus sistemas ambientais com impactos diretos no meio
ecológico e na vida de seus habitantes.
A segunda hipótese a ser considerada neste trabalho é que teriam os modelos
ambientais a capacidade de demonstrar o comportamento deste sistema ambiental na
perspectiva da fragilidade ambiental?
A partir destas, as pressuposições/categorias à luz das quais foi pensada a pesquisa
foram:
- A análise integrada é um dos subsídios para se elaborar um planejamento ambiental,
pois, aborda a integração dos elementos do meio físico, identificando as características
naturais que podem suportar as atividades humanas.
- A unidade hidrográfica do Ivinhema possui áreas com fragilidades que estão sendo
utilizadas pelas atividades socioeconômicas.
- O modelo de fragilidade ambiental poderá ser um instrumento de apoio ao
planejamento e a gestão ambiental por indicar a situação, a dinâmica e o estado em que se
encontra a unidade hidrográfica frente ao atual e futuro processo de uso e ocupação do solo.
Apoiada em modelos já consagrados na literatura geográfica, o objetivo geral desta
pesquisa é identificar e caracterizar os agentes e processos físico-ambientais atuantes na
unidade hidrográfica do Ivinhema, como subsídio para a efetivação da proposta de definição
dos níveis de fragilidades ambientais acentuadas pelo modelo de uso consolidado na
organização deste espaço. Para tal, os objetivos específicos basearam-se na descrição dos
atributos naturais; no diagnóstico e avaliação da interação entre o uso e ocupação do solo
frente as características do quadro natural a partir da década de 1983 a 2013; na definição dos
principais acontecimentos na esfera social e ambiental que contribuíram para a alteração e
para a evolução do uso do solo ao longo do período histórico avaliado; e na caracterização e
avaliação da fragilidade ambiental da unidade hidrográfica;
E com o propósito de atender a esta proposta, a presente construção traz um breve
restrospecto sobre algumas discussões e influências na geografia de um dos conceitos-chave
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que são usados em todo o texto, a paisagem. Bem como, à teoria sistêmica, análise integrada,
geotecnologias, diagnóstico do meio físico, usos da terra e planejamento ambiental.
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2 MATERIAL E MÉTODO
2.1 A Natureza da Pesquisa

O trabalho possui um caráter compilatório, interpretativo, descritivo e documental. Os
pressupostos teórico-metodológico basearam-se em atividades de gabinete, marcada pelas
análises quali-quantitativas, onde adotou a linha sistêmica a partir das temáticas: Paisagem,
Geossistemas, Bacia hidrográfica, Planejamento e Gestão Ambiental. A paisagem aparece
enquanto categoria de análise e concepção metodológica.
2.2 Referências Teóricas, Conceituais e Metodológicas

A bibliografia textual apresentada é correlata a obras clássicas e a trabalhos
desenvolvidos nas últimas décadas, no âmbito da Geografia e ciências afins, a partir das
discussões das temáticas acima referidas, além daquelas que abordam a caracterização da
área, relacionadas às temáticas geológicas, geomorfológicas, de solos, vegetacional, climática
e de uso e ocupação da terra.
Assim, como forma de subsidiar a representação contextual recorreu-se a ferramentas
historiográficas, com o propósito de, entre outras coisas, construir uma breve narrativa da
disciplina e dos fatos/temáticas que a ela estão ligados e já referenciados.
Tais referências bibliográficas, embasaram teoricamente o desenvolvimento do
trabalho desde as primeiras considerações até o fechamento e conclusão do mesmo. E, apesar
de se configurarem como método de pesquisa, é apresentado à frente, como item autônomo.
Atrelado a essa reflexão epistemológica, seguiu-se um levantamento das informações
das características da área considerada, ou seja, a elaboração de um inventário prépaisagístico, expresso pelos elementos geológicos, de solos, geomorfológicos, vegetacionais,
climáticos e uso e ocupação da terra, nuances elementares do sistema estudado. Estas seguem
à parte de caracterização fisiográfica da área. Tais dados setorizados são utilizados para a
aplicação da abordagem de paisagem integrada, a partir da análise da sua fragilidade.

2.3 Documentação Cartográfica

Além do referencial bibliográfico, para alcançar os resultados propostos ao longo das
seções deste trabalho, recorreu-se para a elaboração do material cartográfico, as bases de
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dados obtidas pelo: Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul (IMASUL), Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE
- TOPODATA), Agencia Nacional de Águas (ANA – HidroWeb), University of Delaware
(Climate) e U. S. Geological Survey (Glovis - USGS), junto a diversos órgãos institucionais
de diferentes segmentos especializados na tentativa de obter dados que pudessem contribuir
com a produção de informações referentes a área da bacia hidrográfica do rio Ivinhema e que,
por meio destas a delimitação e elaboração do mapeamento das fragilidade ambientais.
Considera-se que o uso dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG) facilita e abre
possibilidades, sem dúvidas, da adoção de diferentes alternativas gráficas e da sistematização
das informações espaciais em diferentes escalas temporais, com uma economia de tempo e
custos, de maneira segura e cientificamente reprodutíveis com outras ciências. Oportunizando
assim, uma visão integrada e simultânea dos componentes presentes nos diferentes ambientes
geográficos. Desse modo, com os resultados obtidos, produziu-se uma coleção de mapas
temáticos e dados que permitiram a análise da bacia, na perspectiva proposta pela tese.
Foram utilizados para a elaboração dos mapas temáticos e construção dos diretórios
específicos, o software de processamento digital ArcGis (ArcMap) versão 10.2.2 (free trial).
Os diretórios foram editados ou convertidos para o sistema de projeção cartográfica:
Policônica, datum horizontal: SIRGAS 2000 e finalizados na escala 1: 1.000.000.
Para os mapas de geologia, vegetação natural e geomorfologia foram utilizadas
arquivos vetoriais (shapefiles) disponibilizados via sítio eletrônico do IMASUL. A
declividade, hipsometria, rede de drenagem e delimitação da bacia hidrográfica foram obtidos
utilizando imagens SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), com resolução espacial de 30
metros, reamostradas pelo Projeto TOPODATA (INPE, 2011).
Em relação a intensidade de inclinação do terreno na área da bacia em estudo foram
consideradas as classes propostas por Lemos e Santos (1996), na qual, adotou-se cores
diferentes de acordo com a declividade. Assim, atribuiu-se tons de amarelo claro para as áreas
mais planas a suave ondulado, passando para tons de laranja e vermelho à medida que a
declividade elevou-se. Quanto a hipsometria, seguiu um intervalo de 50 metros.
O mapa de solos foi elaborado a partir da base “Solos do Brasil” editado na escala 1:
500.000 e disponibilizado pelo IBGE.
Os mapas da parte climática, precipitação média anual e temperatura média anual,
foram elaborados utilizando dados estimados e coletados em postos pluviométricos
gerenciados pela ANA dentro da bacia (Figura 1), obedecendo a uma série temporal para
análise entre 1985 a 2014.
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FIGURA 1: Localização dos Postos Pluviométricos da ANA que monitoram a unidade hidrográfica do Ivinhema

FONTE: ANA HIDROWEB
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Os mapas de cobertura vegetal e uso da terra foram elaborados tomando como base
imagens de satélite LandSat obtidas via sitio eletrônico do Glovis-USGS respeitando o
intervalo de uma década para cada passagem (Quadro 01).
QUADRO 1: Informações sobre as imagens de Satélite Landsat
Tipo de satélite

Sensor

Oborbita

Ponto

223
LandSat 4

MSS

224

Data da passagem
7

5/76

TM

224

7
5/76

224

7
5/76

224

30 Metros

17/04/2003

223
OLI

21/05/2003
12/05/2003

225

LandSat 8

30 Metros

03/08/1993

223
ETM+

05/08/1993
28/08/1993

225

LandSat 7

60 Metros

19/10/1983

223
LandSat 5

21/10/1983
26/09/1983

225

Resolução Espacial

7
5/76

225

19/02/2013
21/05/2013

30 Metros

20/06/2013

FONTE: U. S. GEOLOGICAL SURVEY (GLOVIS - USGS).

A rotina de identificação dos tipos de usos para a bacia, realizada no ArcMap 10.2.2
seguiu os procedimentos de composição das imagens (RGB), montagem dos mosaicos e
recorte da cena de interesse para cada ano amostrado. Posteriormente a isso foram coletados
múltiplos pontos de amostragem por interpretação visual da forma e rugosidade de cada tipo
de uso identificado na bacia (Vegetação Densa/Mata; Silvicultura; Lavouras Permanentes,
Pastagem, Áreas Urbanas e Água), seguida da classificação supervisionada da imagem, que
foi realizada utilizando o classificador MAXVER (Maximum Likelihood Classification).
Como esse classificador utiliza os valores de pixel semelhantes na formação das classes a
serem identificadas, podem ocorrer alguns erros de interpretação tanto visual quanto do
classificador, então, após a classificação foi aplicado o Majority Filter para diminuir os erros.
Os mapas temáticos de declividade, formas de relevo, tipos de solos, clima e uso e cobertura
vegetal, foram convertidos para o formato raster, para compor um PI, ordenados de acordo
com a sua fragilidade de muito baixa à muito alta. Estas informações foram utilizadas em
regras de cruzamento entre as variáveis para a obtenção do modelo do mapa final.
Assim, a fragilidade ambiental foi obtida através do cruzamento das informações sobre
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a fragilidade potencial (declividade, relevo, solos e clima) e as informações sobre os graus de
proteção do solo, como é realizada usualmente na literatura, conforme a tabela 1.

TABELA 1: Elementos utilizados na Análise Ambiental
Componentes de análise da Fragilidade
Ambiental
Relevo
Solos
Clima
Cobertura do solo

Elementos
- Tipos de formas
- Índice de declividade
- Classes de solo
- Distribuição anual das chuvas
- Usos da terra e densidade da cobertura vegetal

FONTE: Adaptado de AMARAL & ROSS (2012)

2.4 Levantamento dos dados da Precipitação

Para a realização os resultados desta seção, foram obtidos dados de precipitação
pluviométrica diárias para o período de 1983 a 2013, coletados em 15 postos pluviométricos
(tabela 2) disponibilizados pela Agência Nacional das Águas – HIDROWEB (Figura 1).

TABELA 2: Relação dos postos fluviométricos utilizados para a análise
Código Longitude Latitude Altitude Série
(ANEEL)
(W)
(S)
(m)
(Anos)
Sidrolândia
Sidrolândia
2054021
54º 59'
20º 56'
469 1985-2014
Ribas do Rio Pardo Passagem Ribeirão Lontra 2153002
53º 36'
21º 24'
335 1985-2014
Nova Andradina
Xavante
2153003
53º 26'
21º 58'
374 1985-2014
Rio Brilhante
Porto Rio Brilhante
2154001
54º 37'
21º 47'
321 1985-2014
Sidrolândia
Vau do Balsamo
2154002
54º 30'
21º 00'
292 1985-2014
Maracaju
Maracaju
2155000
55º 08'
21º 36'
356 1985-2014
Anaurilândia
Anaurilândia
2252000
52º 46'
22º 10'
284 1985-2014
Jateí
Fazenda Jangada
2253015
54º 01'
22º 32'
275 1985-2014
Dourados
Dourados
2254001
54º 47'
22º 23'
293 1985-2014
Deodápolis
Porto Wilma
2254004
54º 11'
22º 03'
303 1985-2014
Antonio João
Antonio João
2255002
55º 56'
22º 10'
691 1985-2014
Laguna Carapã
Bocaja
2255003
55º 14'
22º 43'
357 1985-2014
Dourados
Itaum
2255004
55º 21'
22º 04'
493 1985-2014
Naviraí
Fazenda Vaca Branca
2353048
53º 49'
23º 04'
303 1985-2014
Naviraí
Naviraí
2354000
54º 12'
23º 03'
366 1985-2014
Municípios

Posto
Pluviométrico

Fonte: ANA (2015)

Na sequência, os dados obtidos foram convertidos para planilha eletrônica do software
Excel 2010, onde foi procedida uma minuciosa conferência dos valores de precipitação a fim
de verificar a existência de falhas nos dados como: falta de dados e valores muito elevados,
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devido a erros de digitação.
Apesar de ter sido utilizada uma série longa de dados obtidos a partir da ANA (1985 –
2014), pode-se identificar que os dados pluviométricos apresentam muitas falhas e/ou faltas
para todos os postos apresentadose alguns exibiam anos seguidos sem informações. Para não
comprometer a análise da precipitação média da bacia, esses dados faltantes foram
preenchidos utilizando valores estimados extraídos do banco de dados da University of
Delaware – USA, com a mesma série temporal da precipitação, isso devido à falta de estações
Meteorológicas que apresentassem uma série de dados longa. No entanto, esse banco de dados
apresenta valores estimados somente até o ano de 2010.
As estações encontradas na bacia são automáticas e gerenciadas pelo Instituto
Nacional de Meteorologia (INMET), com séries de dados pequenas de aproximadamente 10
anos. A partir de então, para não comprometer a análise,as falhas foram preenchidas segundo
o método apresentado por Villela e Mattos (1975).
Para este, tem como base os registros pluviométricos de três estações localizadas o
mais próximo possível da estação que apresenta falha de dados.
Os dados faltantes foram interpolados segundo o algoritmo abaixo:

𝑃𝑥 =

𝑃𝑥 𝑃𝐴 𝑃𝐵 𝑃𝐶
( + + )
3 𝑃𝐴 𝑃𝐵 𝑃𝐶

Onde Px é a precipitação domês faltante, 𝑃̅𝑥 é a precipitação média mensal da estação
X, PA, PB, PC são as precipitações mensais e 𝑃̅𝐴 , 𝑃̅𝐵 , 𝑃̅𝐶 são as precipitações médias mensais;
todas das estações mais próximas da estação X.
Posteriormente ao preenchimento, os dados foram submetidos aos parâmetros
estatísticos básicos, de modo que foi possível calcular os valores médios para cada posto
pluviométrico e dividí-los nas escalas de análise mensal (gráfico 4), sazonal (Gráfico 5), anual
(Gráfico 6) e, para que pudesse espacializar e, assim, estabelecer a dinâmica pluviométrica na
bacia hidrográfica em estudo.

2.5 Levantamento dos parâmetros hidromorfométricos
Os parâmetros hidromorfométricos da bacia em estudo foram calculados por meio da
proposta de Horton (1945) aperfeiçoada por Strahler (1957) e (re) apresentada na literatura
por Christofoletti (1980) e Villela e Mattos (1975).
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Assim, por meio da metodologia proposta por Horton - Strahler (citado por VILLELA
& MATTOS, 1975) foram identificadas as ordens da bacia hidrográfica do rio Ivinhema, na
qual, para a determinação da hierarquia fluvial, os menores canais, sem tributários, são
considerados como de primeira ordem; os de segunda ordem, surgem da confluência de dois
canais de primeira ordem, e só recebem afluentes de primeira ordem. Já os de terceira ordem
surgem da confluência de dois canais de segunda ordem, podendo receber afluentes de
segunda e primeira ordem e, assim sucessivamente.
Junto a estes dados definiu-se outra variável, a área da bacia (A). Esta representa a
medida da área drenada pelo conjunto do sistema fluvial, projetada em um plano horizontal,
em km2. Coaduna-se a estas, também as variáveis básicas como o comprimento total dos
canais (Lt); o comprimento médio dos canais (Lm); o perímetro da bacia (P); e o
comprimento do canal principal (L).
Inserir-se-á

ainda

como

váriaveis

básicas

para

definir

os

parâmetros

hidromorfométricos da bacia em análise, a densidade hidrográfica (Dr). Definida por Horton
(1945 apud CHRISTOFOLETTI, 1980), seu resultado é comparar a frequência ou a
quantidade de cursos d’água existentes em uma unidade de área, ou seja, representa a
capacidade que o sistema possui em gerar novos cursos de água em determinada área.
No entanto, para o trabalho utilizar-se-á o critério de ordenação de Strahler, na qual, o
número de canais corresponde à quantidade de rios de primeira ordem, pois, indica que todo e
qualquer rio surgem de uma nascente (apud CHRISTOFOLETTI, 1980). Seu cálculo é obtido
pela fórmula Dr = N1/A, onde N1 é o número total de canais de primeira ordem e A, a área da
bacia (Equação 1),
𝑵

525

Dr = 𝑨𝟏 = 45921,76 = 0,0114 canais/km2

A densidade de drenagem reflete a indicação de eficiência da drenagem na bacia, ou
seja, segundo COSTA (2009) tal variável indica a propriedade de transmissibilidade do
terreno e consequentemente a suscepitibilidade a erosão; estando relacionada a capacidade da
bacia de fazer escoamentos com maior ou menor velocidade até o exutório.
Tal índice é expresso pela divisão entre o comprimento total dos cursos d’água de uma
bacia e a sua área total. Dada pela expressão Dd = Lt/A, tem-se para Lt, o número total de
canais e para A, a área da bacia. Segue o resultado (Equação 2):

32

Dd =

𝑳𝒕
𝑨

7255,78

= 45921,76 = 0,158 km/km2

A extensão do percurso superficial representa a distância média percorrida pelas
enxurradas entre o interflúvio e o canal permanente, caso o escoamento se desse em linha reta.
E corresponde a uma das variáveis independentes mais importante que afeta tanto o
desenvolvimento

hidrológico

como

o

fisiográfico

da

bacia

de

drenagem

(CHRISTOFOLETTI, 1980). Para o cálculo foi usado a fórmula Eps = 1/2Dd; em que Eps
representa a extensão do percurso superficial e Dd é o valor da densidade de drenagem
(Equação 4).
𝟏

1

1

Eps = 𝟐𝑫𝒅 = 2.0,158 = 0,316 = 3.16 m
Christofoletti (1980) considera que o coeficiente de manutenção (Cm) proposto por S.
A Schumm (1956) representa um dos valores mais importantes para a caracterização do
sistema de drenagem, pois, fornece a área mínima necessária para a manutenção de um metro
de canal de escoamento. A informação obtida para a bacia hidrográfica do rio Ivinhema pode
ser analisada na Equação 7; na qual, Dd representa o total da densidade de drenagem
calculado para a área:
𝟏

1

Cm =𝑫𝒅 × 𝟏𝟎𝟎𝟎 = 0,158 × 𝟏𝟎𝟎𝟎 = 0,006 m/km2
A amplitude altimétrica máxima da bacia (Hm) corresponde a diferença altimétrica,
em metros, entre a altitude do ponto mais alto (P1) situado em qualquer lugar da divisória
topográfica e a altitude de desembocadura, ou seja, do ponto mais baixo (P2). Seu cálculo é
dado pela expressão (Equação 3):
Hm = P1 – P2 = 737 – 194 = 543 m.

Outra variável a ser dimensionada é a relação do relevo da bacia (Rr).
Este condiz a relação entre a amplitude altimétrica máxima (Hm) de uma bacia e a
maior extensão medida paralelamente à principal linha de drenagem; sendo Hm, amplitude
altimétrica e A a área da bacia. O resultado é dado pela Equação 5:
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Rr =

𝑯𝒎
√𝑨

=

543

543

√45921,76

= 214,29 = 2,53 m

O fator forma (Kf) – adimensional; também é um indicativo de maior ou menor
tendência a inundações em uma bacia. Se o fator é baixo, há menor possibilidade de uma
chuva intensa cobrir toda a sua extensão, ao contrário de uma bacia com mesma área e fator
de forma maior (VILLELA & MATTOS, 1975). A partir de então, define-se como a relação
entre a área da bacia hidrográfica e o quadrado de seu comprimento axial, medido ao longo do
curso principal, desde a foz até a cabeceira mais distante, próxima do seu divisor de águas.
Seu cálculo é obtido por meio da expressão Kf = A/L2, em que, A é a área da bacia em km2 e
L, o comprimento axial da bacia em km.
𝑨

F = 𝑳𝟐 =

45921,76
4082

=

45921,76
166464

= 0,276

O índice de circularidade, grandeza adimensional, expressa a susceptibilidade às
cheias. Assim, quanto mais próximo da unidade, a bacia aproximar-se-á mais para o formato
circular. Se os outros fatores forem iguais, a tendência a enchentes será maior devido a
possibilidade de toda a bacia estar contribuindo de uma só vez. À medida que a bacia vai se
alongando o índice irá diminuir. O cálculo é obtido por meio da fórmula abaixo; onde A é a
área da bacia e P, o perímetro: (Equação 6)

IC =

𝟒𝝅 ×𝑨

12,57 × A

𝑷𝟐

1366,752

=

12,56×45921,76

= 1366,75×1366,75 = 0,309 km

O Coeficiente de compacidade (Kc) é um índice que busca associar a forma da bacia
com formas geométricas conhecidas. Segundo Villela e Mattos (1975) apresenta-se por meio
de um número adimensional, é uma medida do grau de irregularidade da bacia.
Neste sentido, um coeficiente mínimo, igual a uma unidade (1,0) corresponderia a uma
bacia circular e; desde que outros fatores não interfiram, maior será a potencialidade de
ocorrência de picos elevados de enchentes. Quanto maior o coeficiente de compacidade, mais
irregular será a bacia. O resultado para a bacia estudada é dada na Equação 8, em que o P
representa o perímetro da bacia e o A a área:

Kc = 0,28

𝑷
√𝑨

= 0,28

1366,75
√45921,76

= 0,28

1366,75
214,29

= 1,785
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O índice de rugosidade (Ir) combina as qualidades de declividade e comprimento das
vertentes com a densidade de drenagem expressando-se como número adimensional, em que,
Hm é a amplitude altimétrica e Dd é a densidade de drenagem, dado pela Equação 9:
Ir = 𝑯𝒎 × 𝑫𝒅 = 543 × 0,158 = 85,794
A relação entre a distância da foz do rio e a nascente mais distante em linha reta e o
comprimento do rio principal no formato vetorial corresponde ao índice de sinuosidade (Is).
Este é um fator controlador da velocidade de fluxo, pois, quanto maior a dificuldade
encontrada pelo canal no seu caminho à foz, menor a velocidade. É expresso por meio da
Equação 10, na qual, o Ev é o equivalente vetorial medido em linha reta, e o L, o
comprimento do canal principal em km;

Is =

𝟏𝟎𝟎 (𝑳−𝑬𝒗)
𝑳

=

100 (237,23 − 292,91)
237,23

=

100 (55,68)
237,23

5568

= 237,23 = 23,47

Segundo Mansikkaniemi (1970) citado por Christofoletti (1981), o índice de
sinuosidade é distribuído por cinco classes (Tabela 3).

TABELA 3: Classes dos Índices de Sinuosidade
CLASSE
I
II
III
IV
V

DESCRIÇÃO
Muito reto
Reto
Divagante
Sinuoso
Muito sinuoso

LIMITES
˂20%
20 – 29%
30 – 39,9%
40 – 49,9%
˃50%

FONTE: MANSIKKANIEMI, H. (1970) apud CHRISTOFOLETTI, 1981

2.6 Levantamento do uso e cobertura do solo

Para chegar aos resultados, junto a abordagem bibliográfica e o registro fotográfico, a
consulta dos dados secundários oriundos de várias fontes, os produtos de sensoriamento
remoto e as técnicas de análise e processamento de imagens digitais na produção de imagens
classificadas da área de estudo, foram definidos como períodos de análise para recolhimento
dos dados, os anos de 1983, 1993, 2003 e 2013.
Reitera-se aqui, que as respostas aferidas e elencadas, além de propiciar a
sistematização e a espacialização de dados que venham suprir a escassez de informações
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sobre o uso e a ocupação do solo nesta área e no período escolhido, podem abrir
possibilidades para que outras questões e/ou trabalhos sejam investigadas. Subsidiando assim,
o planejamento e as tomadas de decisão sobre a área da unidade hidrográfica Ivinhema.
Desse modo, buscou traçar um perfil de evolução do uso e ocupação do solo para a
área, no período acima assinalado e, para tal, foram realizados levantamentos e coleta de
dados secundários de natureza socioeconômica. Tais são elaborados peloo IBGE e
disponibilizados através do site: www.ibge.gov.br, acessando os portais cidades@, censo
agropecuário, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), entre outros.

2.7 Determinação da Fragilidade Ambiental
Segundo Ross (1990), a identificação das unidades de paisagem sob a perspectiva de
suas fragilidades é fundamental para o planejamento. Desse modo, a determinação do
primeiro mapeamento da fragilidade ambiental desta unidade hidrográfica foi realizada de
forma qualitativa, sobrepondo e analisando as propriedades de cada unidade geoambiental de
elementos como: relevo, tipo de solo e cobertura da terra, conforme os parâmetros
estabelecidos por Ross (1994), ponderando o nível de fragilidade de cada atributo ambiental.
A partir de então, cada algarismo representa um dos referidos parâmetros, de acordo
com a hierarquia apresentada, e os classifica em função de cinco graus de fragilidade, sendo:
(1) - Muito fraco; (2) – Fraco; (3) – Médio; (4) – Forte; (5) – Muito forte.
Para a análise da fragilidade foi necessário a avaliação de forma integrada das
variáveis relacionadas respectivamente na Tabela 4, no Quadro 2 e na Tabela 5.

TABELA 4: Classes de Fragilidade Ambiental para a declividade
Classes de Fragilidade
Muito Forte
Forte
Média
Fraca
Muito Fraca

Índice/Valor
5
4
3
2
1

Declividade(%)
> 30
20 – 30
12 – 20
6 – 12
0–6

FONTE: Adaptado de ROSS (1994).

Para a obtenção dos resultados, a análise integrada das fragilidades ambientais
considerou os seguintes parâmetros por ordem de importância: em primeiro grau corresponde
ao relevo (tipos de vertentes e índice de dissecação), conforme tabela 4; em segundo, o tipo de
solo (Quadro 2) e em terceiro grau, a proteção do solo em função da cobertura vegetal e os
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tipos de uso da terra (Tabela 5).
Em relação à variável solo, considerando o escoamento superficial difuso e
concentrado das águas pluviais determinou-se as seguintes classes de fragilidade ou
erodibilidade:
QUADRO 2: Classes de Fragilidade Ambiental para os tipos de solos
Classes de
Fragilidade

Índice

Tipos de Solos

Muito Baixa

1

Latossolo Vermelho Distroférrico

Média

3

Forte

4

Latossolo Vermelho Distrófico
Planossolo Hidromórfico Distrófico
Planossolo Háplico Distrófico
Argilossolo Vermelho-Amarelo Distrófico

Textura
Argilosa ou muito
argilosa

Média

FONTE: Adaptado de Ross (1994).

Para o parâmetro do grau de proteção dos solos em função da cobertura vegetal e tipos de uso
da terra, estabeleceu a seguinte hierarquia:

TABELA 5: Classes de Fragilidade Ambiental para os tipos de usos do solo
Classes de Fragilidade
Fraca
Média
Forte
Muito Forte

Índice
4
3
2
1

Tipos de Usos
Lavouras Temporárias
Pastagem
Silvicultura
Vegetação Densa/Matas

FONTE: Adaptado de Ross (1994).

Assim, os planos de informação de declividade do relevo, o esboço pedológico e de
uso da terra são sobrepostos, e as áreas entre estes vetorizadas. Em seguida, atribui-se os
índices de fragilidade seguindo a hierarquia a partir das classes de fragilidade descritas acima.
A hierarquia será base de uma matriz de três algarismos, como exemplo, podem ser atribuídos
os valores de 111 até o máximo de 555, segundo a metodologia proposta por Ross (1994).
Desse modo, associação númerica representa um dígito para a intensidade de
dissecação do relevo (de 1 a 5), outro para a suscetibilidade à erosão dos tipos de solos (de 1 a
5) do menos suscetível ao mais suscetível, outro dígito para o grau de proteção aos solos pela
vegetação (natural ou cultivada), também variando da mais protetora a menos protetora (1 a
5). Combinando-se os conjuntos de algarismos arábicos, é possível obter uma hierarquia dos
graus de fragilidade natural.
A título de exemplo, o conjunto númerico 1111, representa uma área com declividade
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do relevo muito fraca (1), solos com potencial de erosão muito fraco (1), recoberto por mata
(1) e chuvas regularmente distribuídas com totais pluviométricos anuais não muito superiores
a 1000 mm (1). Já a combinação 5555 constitui outro valor extremo. No entanto, entre estes
extremos, encontram-se áreas intermediárias. Por exemplo, uma área com classificação 3433,
apresenta relevo com declividade médias (3), com argissolos vermelho amarelo de forte
erodibiliade (4), ocupado por residências de baixo padrão em loteamento organizado (3) e
chuvas concetradas no verão (3). Portanto, foi classificada como área de médio grau de
fragilidade, apresentando o índice 3433 (ROSS, 1994, MASSA & ROSS, 2012).
Vale asseverar que os dados climáticos, sobretudo, a análise da quantidade e
distribuição das chuvas, agem diretamente sobre os processos morfodinâmicos da superfície,
como intemperismo das rochas, solos e processos erosivos - principalmente pluvial e fluvial -,
condicionando uma variedade de formas. Destarte, a distribuição das precipitações ao longo
do ano também é alvo dos estudos quanto a análise da fragilidade ambiental.
Contudo, esta variável não foi correlacionada com as demais, em função do caráter
local da área de estudo, inserida totalmente no mesmo contexto no que diz respeito às
características pluviométricas. E assim, utilizou-se como último parâmetro de análise, os
níveis hierárquicos dos componentes pluviométricos preconizados por ROSS (inédito) apud
SPÖRL (2001), descritos no quadro 3.

QUADRO 3: Níveis hierárquicos do comportamento pluviométrico
Níveis
Hierárquicos
1- Muito Baixa
2 - Baixa
3 - Média

4 - Forte

5- Muito Forte

Características Pluviométricas
Situação pluvimétrica com distribuição regular ao longo do ano, com volumes
anuais não muito superiores a 1000 mm/ ano.
Situação pluvimétrica com distribuição regular ao longo do ano, com volumes
anuais não muito superiores a 2000 mm/ ano.
Situação pluviométrica com distribuição anual desigual, com períodos secos
entre 2 e 3 meses no inverno, e no verão com maiores intensidades de
dezembro a março.
Situação pluviométrica com distribuição anual desigual, com período seco entre
3 e 6 meses, alta concentração das chuvas no verão entre novembro e abril,
quando ocorrem de 70 a 80% do total das chuvas.
Situação pluviométrica com distribuição regular ou não, ao longo do ano, com
grandes volumes anuais ultrapassando 2500 mm/ano; ou ainda,
comportamentos pluviométricos irregulares ao longo do ano, com episódios de
alta intensidade e volumes anuais baixos, geralmente abaixo de 900 mm/ano
(semi-árido).

FONTE: ROSS (2000-INÉDITO) apud SPORL (2001)

Característico a toda a área de estudo

Assim, os valores encontrados na correlação dos atributos ambientais de cada
categoria, foram agrupados em intervalos de cinco graus de fragilidade, conforme a tabela 6.
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TABELA 6: Pesos atribuídos as diferentes classes de Unidades Ecodinâmicas de Instabilidade
Potencial/Emergente
Classes de Fragilidade
Muito baixa
Baixa
Potencial
Média
Forte
Muito Forte
Muito baixa
Baixa
Emergente
Média
Forte
Muito Forte

Valor Numérico
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Fonte: ROSS, 1994

Estes índices servem para identificar as áreas com diferentes graus de instabilidade. E
neste contexto são evidenciadas áreas que permanencem em estado de equilíbrio dinâmico,
por não terem sido incorporadas aos espaços produtivos da sociedade, as denominadas áreas
potencialmente instáveis – Unidades Ecodinâmicas Estáveis com diferentes graus de
instabilidade potencial – e, aquelas que tiveram seu equilíbrio alterado e, consequentemente,
são áreas de risco e de desequilíbrio morfodinâmico emergente – Unidades Ecodinâmicas
Intáveis com diferentes graus de instabilidade emergente.
A partir de então, criou-se um Plano de Informações (PI), e o produto síntese final
resultou na compartimentação das unidades de fragilidades potencial da área objeto de estudo.
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3 BASES CONCEITUAIS E TEÓRICO-METODOLÓGICA

3.1 Significados e Percepção do Conceito de Paisagem e suas aplicações na Ciência
Geográfica

3.1.1 Paisagem

Etimologicamente, a palavra paisagem refere-se a uma porção do território. Sua
origem procede da linguagem comum e nas línguas românticas do latim pagus, que significa
país, com o sentido de lugar, setor territorial. Assim, dela derivaram quatro outras palavras
(prefixos) conforme a língua adotada (organograma 1). Paese, país epays nas línguas latinas e
land, na língua germânica. Neste contexto, as traduções latinas possuem o mesmo significado
e sentido do termo original, que faz referência a uma porção do espaço ou região geográfica.
Já a tradução germânica, land – terra -, pode ser entendida como uma determinda superfície,
que pode ser interpretada como uma porção territorial, um terreno, uma propriedade rural, na
qual, segue-se certo paralelismo com o significado de país. Esse significado de espaço
territorial mais ou menos definido, remonta ao momento da aparição das línguas vernáculas e
podemos dizer que esse sentido original, com certas correções, é válido até os dias atuais.
(BÒLOS I CAPDEVILA, 1992; PASSOS, 2006; COSTA, 2009; BARBOSA, 2014).
ORGANOGRAMA 1: Evolução semântica do termo paisagem1

FONTE: BARBOSA (2014)

1

Esquema elaborado conforme as definições e significados do termo paisagem, encontrados nos dicionários,
Aurélio (Português), Cambridge (Inglês) e Babylon (Alemão, Italiano, Espanhol, Francês e Holandês)
disponíveis online e com base nas leituras referenciadas no texto.
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3.1.2 Percepções sobre a “conceitualização” do termo paisagem

No intuito de enfatizar a concepção adotada para este trabalho, a geossistêmica, se faz
necessário dar aporte à noção de paisagem. A pretensão não é definir um conceito ideal, como
um esgotamento de sua discussão, mas, por meio de uma breve revisão teórica destacar a
evolução e importância dada para a abordagem da paisagem em relação ao estudo do meio
ambiente, seja como uma noção e/ou um conceito, tal como um instrumento para suscitar a
análise e a compreensão da interação sociedade - natureza2 em um dado espaço.
A partir de então, a paisagem destaca-se como um conceito amplo e flexível bastante
difundido nas discussões de vários ramos do conhecimento a exemplo, na literatura, nas artes
gráficas, na história, na ecologia, na arquitetura, entre outros. E, pelo fato de também ser
amplamente reconhecido no senso comum, dependendo do contexto e da pessoa que o utiliza,
é possível interpretá-la e apresentá-la de inúmeras formas.
Tal reflexão se confirma na observação de Schmithuesen (1963) citado por Troppmair
(2006, p.82) quando aborda que para alguns, a paisagem tem significado “visual ou artístico”
(landschaftsbild), para outros, ela é vista como um “espaço vivenciado”, para um terceiro
grupo, é representada como um “espaço limitado com determinadas características”, ainda há
um quarto grupo que a consideram apenas como o que foi “criado pela própria natureza”
(Naturlandschaft), ao contrário daqueles que a classificam como o “espaço criado pela ação
do homem” (Kulturlandschaft). Há ainda, um 6° grupo que considera a paisagem - no sentido
empregado por A. Humboldt3 -, como espaço de “caráter integrado (único) ”.
Como consequências destas acepções, este conceito pode ser classificado como de
“uso mais generalizado e, talvez coloque-se entre aqueles sobre cujo significado seja mais
difícil de alcançar um consenso” (AMORIM FILHO, 1998, p.123), até porque, para muitos, a
noção de paisagem é dada no senso comum, o que envolve vários sentidos e jogos de relações
influenciados por fatores históricos, culturais, identitários, entre outros.
2

Podemos considerar Natureza como aquilo que é espontâneo. Existe na terra sem a intervenção do homem;
Ambiente como aquilo que nos rodeia (natureza, espaço geográfico, seres vivos, homens), em um conjunto cujos
elementos estão em permanente interação e troca; é comum aos outros seres vivos, com um sentido biológico de
sustento; espaço geográfico é a natureza transformada pelo homem, com um sentido mais funcional. A moderna
literatura geográfica tende a usar pouco esta expressão, preferindo, em seu lugar, como sinônimos, espaço,
território ou mesmo, ambiente. (SALGUEIRO, 2001, p.49).
3
Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr Von Humboldt (1769-1859) nasceu em Berlim e apesar de ter
estudado finanças em Frankfurt, manifestava interesse por plantas e animais, que já lhe atraíam desde a infância.
Suas viagens pela América do Sul lhe renderam fama, sobretudo por ter escalado o vulcão Chimborazo,
considerado a mais alta montanha do mundo na época e pela coleta de 6.300 espécies de plantas, até então
desconhecidas. Suas teorias influenciaram a biologia, a ecologia, a geografia, a geologia e diversas outras
ciências. (CAVALCANTI, 2013, p.70; GODOY, 2010, p.35-56).

41

Em função disso, Bertrand & Bertrand (2007, p.7) afirmam que o fato de cada um
“utilizá-la a bel-prazer, na maioria das vezes, é anexado um qualitativo de restrição que altera
o seu sentido”. E nesta lógica, cabe a afirmação do filósofo-geógrafo Jean Marc Besse (2006,
p.65), de que a paisagem passa a ser um “produto objetivo, do qual a percepção humana só
capta, de ínicio, o aspecto exterior”.
Sobre tal perspectiva, Bólos Y Capdevila (1981, p.56) considera que a paisagem não é
mais que uma “imagem subjetiva de um determinado setor da superfície terrestre e que não
existe como tal, mas através, do fenômeno fisiológico da percepção e de uma interpretação
psico-sociológica da mesma”. O que pode ser uma “metodologia útil e precisa para o campo
da Psicologia ao indicar a forma como a sociedade atuará em um determinado setor de acordo
com a sua percepção paisagística”.
É importante discorrer que, já houve tempo em que os geógrafos também aceitaram
que a percepção da paisagem, como porção do espaço geográfico, abrange-se com o olhar,
estudando-a a partir das suas características naturais e culturais. Bem como, com o decorrer
dos anos, o termo muitas vezes secundarizou-se devido a ênfase ou a sua associação aos
outros conceitos geográficos, como: o de região, de espaço, do território e do lugar.
O conceito de paisagem assumiu assim, uma polissemia que ampliou-se não somente a
partir das diversas dimensões (morfológica, funcional, histórica, espacial e simbólica) nela
imbricada, mas também, de acordo com as diferentes concepções teórico-filosóficas e
metodológicas adotadas pelos autores-geógrafos.
Diante de tal, como definir a paisagem? Para Maderuelo
a paisagem não é (…) o que está aí, diante de nós, é um conceito inventado ou,
melhor, uma construção cultural. A paisagem não é o mero lugar físico, e sim o
conjunto de uma série de ideias, sensações e sentimentos que elaboramos a partir do
lugar e seus elementos constituintes. A palavra paisagem (…) reclama também algo
mais: reclama uma interpretação, a busca de um caráter e a presença de uma
sensibilidade. (…) A ideia de paisagem não se encontra tanto no objeto que se
contempla como na mirada de quem contempla. Não é o que está a sua frente e sim
o que se vê (2005, p.38).

Junta-se a esta reflexão, a ideia de paisagem apresentada por Conti (2014, p.240), de
que ela “não se refere apenas ao que é observável, pois, o conhecimento dos fenômenos e
processos menos visíveis são essenciais para interpretá-la de forma cabal”. Ela assim expressa
a organização do espaço e todo o seu aspecto multifacetado. Todavia, é importante ressaltar
que a paisagem “não é o mesmo que espaço, mas parte dele; algo como um parâmetro ou
medida multidimensional de análise espacial” (MAXIMIANO, 2004, p.83).

42

Assim, expressa em parte delimitável e individualizada, a paisagem segundo Monteiro
(2001, p.39), é o resultado da interação dinâmica e instável dos elementos de suporte e
cobertura (físicos, biológicos, antrópicos) que por meio das relações entre eles, organiza um
todo complexo (sistema), solidário e único em perpétua evolução.
Nessa linha, Ab’Saber (2005, p.9; 2003, p.9-10) afirma que as paisagens têm sempre o
caráter de herança de processos, sejam estes fisiográficos e biológicos, de atuação antiga,
remodelados e modificados por processos de atuação recente. Assim sendo, as paisagens são
mais do que simples espaços territoriais, são um patrimônio pelo qual certamente os povos
são responsáveis, ou deveriam ser.
Ainda ressaltar-se-á a definição do autor Ross (2006, p.37), de que a paisagem como
parte do espaço na superfície terrestre, consiste de um “complexo sistema formado pelas
atividades das rochas, água, ar, planta, animais e homem e, como uma entidade que tem
fisionomia e forma reconhecível”.
A partir de então, segundo Martinelli e Pedrotti (2010, p.40) revela “um dinamismo
diacrônico que confirma a evolução estrutural do processo espacial, demontrando fases que
poderão ser de estabilidade, de reformulação parcial ou de completa recomendação, no qual,
engendra novos espaços”. Estes por sua vez, frutos de um conjunto de ações humanas
cumulativas.
Coaduna-se a tais definições, a afirmação de Souza (2013, p.94) que apesar de a
paisagem externar uma constante troca de matéria e energia entre os modelados que formam
um sistema dinâmico e aberto que interagem com os diversos elementos da natureza, “seu
conteúdo evidencia combinações de obras humanas refletidas no uso que é dado às mesmas,
conferindo-lhe a identidade cultural da sociedade que passa sobre ela em vários momentos da
história”.
Seguindo a mesma abordagem, Mendonça (2003, p.82) afirma que as paisagens
tornam-se entidades que dependem da história econômica, cultural e ideológica de cada grupo
regional e de cada sociedade e, se compreendidas como portadoras de funções sociais, não são
produtos, mas processos que resultam ao espaço diversos significados ideológicos ou
finalidades sociais com base nos padrões econômicos, políticos e culturais vigentes.
Nesta perspectiva, Passos (1998, p.7) enfatiza que a “paisagem é produzida
historicamente pelos homens, segundo sua organização social, seu grau de cultura, o seu
aparato tecnológico, entre outros”. Destacando assim, “o papel da cultura ao longo do tempo
sobre as mudanças paisagísticas observadas no espaço”. E estas, por sua vez, estão vinculadas
as atividades antrópicas.
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É pertinente ressalvar, que as dinâmicas da natureza e da sociedade de maneira
combinada produzem no espaço diferentes paisagens que constantemente e em diferentes
tempos passam por transformações que ora evidenciam a concretização de situações de
inércias e ora de histereses nas paisagens.
A partir de então, nota-se que o aspecto cultural – cada vez mais marcante e
significativo - tem desempenhado um papel importante na determinação do comportamento
das pessoas em relação ao ambiente. E mais, determinadas paisagens “apresentam na sua
configuração, marcas culturais e recebem assim, uma identidade típica” (SCHIER, 2003,
p.80), que permite definir as paisagens principalmente como produto cultural, resultante do
meio ambiente sob a ação da atividade humana.
E nesta perspectiva, Santos (1988, p.66-68) evidencia que a paisagem “não se cria de
uma só vez, ela é o resultado de acréscimos e substituições sucessivas (…), um conjunto de
objetos que têm diferentes idades, uma herança de muitos diferentes momentos que
dependem, também, das condições políticas, econômicas, etc” conforme o organograma 2.
ORGANOGRAMA 2: Os fatores componentes da paisagem e as formas derivadas

FONTE: OLIVEIRA (2013)

Em conformidade, citar-se-á a afirmação de Bertrand & Bertrand (2007, p.232) de que
a paisagem é uma produção interna, nascida da sociedade, mediando a interação entre
sociedade e natureza. Definindo-a como um produto social materializado de acordo com as
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características culturais, políticas e econômicas vigentes em determinada sociedade e época.
Os autores ainda ressalvam que a paisagem torna-se assim,

o reflexo e a marca impressa da sociedade dos homens na natureza. Ela faz parte de
nós mesmos. Como um espelho, ela nos reflete. Ela é ao mesmo tempo ferramenta e
cenário. Como nós e conosco, ela evolui, móvel e frágil. Nem estática, nem
condenada. (BERTRAND & BERTRAND, 2007, p.263).

Neste contexto, posto que a paisagem não é uma simples junção de elementos
geográficos, para os autores referenciados (ibidem, 2007, p.7-8) ela é definida como o
“resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e
antrópicos que, reagindo dialeticamente, uns sobre os outros, a tornam como um conjunto
único e indissociável, em perpétua evolução”.
Tal facilidade em enxergar uma paisagem de forma homogênea, ao perceber que a
sociedade e a natureza estão relacionadas entre elas, formando uma só “entidade” de um
mesmo espaço geográfico (SCHIER, 2003, p.80) possibilita entender que embora haja uma
evolução conceitual muito próxima da geografia física, para a definição do termo apresentada
pelos autores Claude e Georges Bertrand (2007, p.8), não se trata somente da paisagem
“natural”.
Até porque, os autores não privilegiam nem a esfera natural e nem a humana, mas
sobretudo, buscam revelar um método capaz de lidar com os fenômenos da interface
sociedade – natureza. E apresentam como resultado, uma paisagem integradora de todas as
implicações ao longo do tempo, da ação antrópica.
Sobre tal perspectiva, Rodrìguez (2004, p.17) descreve que o conceito de paisagem é
utilizado como uma formação antroponatural, quando o homem se apresenta como um fator
integrante da paisagem correlacionando com suas ações, ou seja, o natural e o antroponatural
definem a paisagem interrelacionando-se.
Neste contexto, convém o seguinte questionamento: a paisagem passa a ser vista como
uma realidade da natureza/física ou como uma realidade de construção social? Por onde
abordá-la? Do objetivo ou do simbólico?
Com base nos autores Bertrand & Bertrand (2007, p.251), não se pode pensar no meio
ambiente e no território sem levar em conta a dimensão da abordagem e/ou recorte
paisagístico. Isto porque, a paisagem “não é apenas a natureza. Ela é uma criação humana, a
marca de uma sociedade sobre um território”.
Considerar-se-á, nesta lógica, que ela revela-se como “única e múltipla; real e
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simbólica; objetiva e subjetiva” (BERTRAND, 2007, p.7), de forma, a evidenciar a natureza
tal como ela é, “não podendo mais ser apreendida a partir de cronologias estritamente
naturalistas. Onde o movimento da natureza deve ser inscrito no movimento da história
humana e vice-versa”. (ibidem, 2007, p.123).
Assim, ressalatar-se-á que em grande parte dos estudos, no período entre os séculos
XIX e XX e, sobretudo após a décadade 1970, as paisagens são consideradas como:
(…) entidades espaciais dependentes da história econômica, cultural e ideológica de
cada grupo regional e de cada sociedade e, quando compreeendidas como portadoras
de funções sociais, não são produtos, mas processos de conferir ao espaço
significados ideológicos ou finalidades sociais com base nos padrões econômicos,
políticos e culturais vigentes. (SCHIER, 2003, p.82).

Decerto que, se pensarmos nas distintas definições de paisagem que aparecem na
literatura geográfica é possível verificar que todas as posições apresentadas são passíveis de
uma representação, ou seja, “pode ser cartografada em escala macro ou de detalhe, e
classificada de acordo com um método ou elemento que a compõe” (MAXIMIANO, 2004,
p.83).
Desta forma, ao englobar a natureza e o meio (sociedade), ela passa a ser,
simultaneamente, natureza – objeto e natureza – sujeito. Não há uma separação, e é nesta
circunstância que ela revela uma dialética entre uma realidade de ordem física e ecológica,
enquanto, construção social (SANTOS, 1988; BERTRAND & BERTRAND, 2007; TRÊS,
2010; BARBOSA, 2014).
À vista disso, Santos (1988, p.65) define a paisagem como “um conjunto heterogêneo
de formas naturais e artificiais”, na qual, convém a afirmação do filósofo-geográfo Besse
(2006, p.66) que mesmo sendo uma dimensão do visível, ela é também, o resultado, o efeito,
ainda que indireto e complexo de uma produção. Sendo assim, a paisagem é entendida como

produto das interações, das combinações entre um conjunto de condições e de
constrições naturais (geológicas, morfológicas, botânicas etc.) e um conjunto de
realidades humanas, econômicas, sociais e culturais. São essas interações que, no
tempo e no espaço, respondem pelas mutações percebidas nas paisagens visíveis:
habitações, estradas, instalações industriais, limites de propriedade e de uso, de todo
um conjunto de sinais e/ou impressões que marcam a influência de uma sociedade
sobre o solo. (BESSE, 2006, p.66-67).

Ela abarca então, o encontro do sensível e do subjetivo, do real e do simbólico
(BERTRAND, 1978; BERTRAND & BERTRAND, 2007), das memórias e culturas com o
campo material, um meio ambiente, cujos elementos físicos e sociais, estão sujeitos a
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percepção dos indivíduos, a qual conduzirá a compreensão de cada paisagem de acordo com a
capacidade individual. Bertrand & Bertrand (2007, p.251) classifica-a como um “suplemento
da cultura” um fator identitário, na medida em que exprime os aspectos materiais, bem como,
imateriais consolidados ao longo da história da humanidade.
Diante destas particularidades, a fim de compreender a essência dos fenômenos da
paisagem em uma perspectiva de total e/ou integradora do natural, verifica-se a necessidade
de considerar os elementos humanos e não humanos à sua análise, seguindo a lógica de Troll
(1997, p.7) de que a “paisagem deve ser apreendida como um conjunto, uma totalidade, e não
com seus elementos considerados de maneira isolada”.
Segundo a autora Três (2010, p.24) compreender a paisagem, “onde o homem se
movimenta e vive, onde cria novas situações e exige mais recursos do território – na qual gera
desproporções entre a maneira de viver e ocupar o espaço” exige não somente a substituição
da visão representacionista que separa o sujeito do objeto (homem-meio), como também a
busca de uma percepção mais holística do meio através de uma realidade sistêmica. De forma
que entenda a complexidade das interações do homem com sua história e o desdobramento
dessa relação sobre os processos ambientais, sociais, econômicos e políticos. Ou seja, que
resulte em uma noção de totalidade para subsidiar a melhor compreensão do território.
Neste sentido, a observação e a análise da paisagem busca definir, segundo Bólos Y
Capidevila (1981, p.56): “los tipos de acuerdo com su estructura y su dinamica, b)
localización y explicación de los mismos, c) constitución de una nueva taxonomía que há de
tener en cuenta también las variables espaciales y temporales”. Para a autora a paisagem é
“una porción de espacio geográfico concreto que se ajusta al modelo geossistema4”.
Diante do exposto, o conceito de paisagem emerge na compreensão da relação
sociedade – natureza diante do espaço natural. E lidar com situações de tal complexidade e
das suas variáveis, demanda um paradigma que supere o entendimento da existência de
variáveis isoladas e que por outro lado, considere o contexto nas quais estas variáveis se
interrelacionam. O que é necessário, conforme observado na afirmação de Troppmair (1985,
p.126), compreende-la com todos os seus componentes, de forma integrada e sistêmica.
Assim, as distintas conceitualizações elencadas vêm ao encontro dos anseios desta
pesquisa, no sentido de mostrar que este estudo apoiar-se-á na concepção de paisagem
humboldtiana e bertraniana (visão integradora, concebida a partir do conceito de paisagem).
De maneira em que o estudo do meio, a partir da abordagem paisagística, deve ser a

4

C.f O Conceito de Paisagem e de Sistema no Âmbito da Ciência Geográfica, p.58-131.
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perspectiva de trabalho para a conservação dos recursos naturais, pelo fato de externalizar, o
processo e o resultado da relação entre a sociedade e a natureza.
Dito isso, trata-se da apresentação do objeto em seu contexto geográfico e histórico,
levando em conta a configuração social e os processos da natureza e do meio (humano) nela
imbricada. No entanto, há que se definir um paradigma que englobe todos os elementos –
materiais e imateriais - envolvidos nesta porção espacial, denominada de paisagem.

3.1.3 A Noção de Paisagem: da Antiguidade ao Século XIX

Inicialmente é pertinente destacar que o uso de forma banalizada no cotidiano das
pessoas e a imprecisão conceitual dada à paisagem dentro das ciências que tratam desta
temática contribuíra para que à Geografia, coubesse um lugar de destaque quanto ao processo
de sistematização deste termo.
Tal posição dar-se-á a partir do momento em que a paisagem5 passa a ser considerada,
não somente, como uma categoria essencial de análise das relações que se efetivam entre os
processos naturais e sociais no espaço geográfico, mas também, como um dos conceitoschave e norteador de suas pesquisas e reflexões, como seu objeto de estudo.
Esta afirmação já foi constatada e relatada não somente na investigação realizada por
Boesch e Carol (1968, p.26), quando evidenciaram que o termo landschaft ou paisagem fora
utilizado pelos geógrafos alemães para designar o próprio objetivo da geografia 6. Mas
também, por Carl Troll (1997, p.2), quando enfatiza que a Geografia deu ao seu uso, um valor
científico, transformando-a em eixo de toda uma teoria de investigação.
Nesta perspectiva, ao mencionar o termo paisagem verifica-se que a sua origem
conceitual-científica data da própria consolidação da Geografia como ciência a partir do
século XIX. O que é compreensível que ao longo do processo histórico – evolutivo de
construção do pensamento geográfico, o termo paisagem também ocupou diferentes lugares
no debate e adquiriu caráter polissêmico, dependente das influências culturais e discursivas
entre os geógrafos e das diferentes perspectivas de análises metodológicas. Tal característica
possibilitou a análise da paisagem por meio de duas linhas: a da paisagem objetiva e da
paisagem simbólica.

5

Além da paisagem, destacam-se como conceitos-chave da Geografia: território, região, espaço e lugar, cujos
conceitos apresentam-se correlacionados e, simultaneamente, guardando suas particularidades.
6
Ciência esta que elege a superfície da Terra, em seus aspectos físicos e humanos, como objeto de estudo. No
entanto, não nos deteremos ao debate a cerca do objeto de estudo da Geografia, embora considera-se como um
dos debates basilares dentro desta ciência.
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Alguns autores consideram que é a partir de tal elasticidade que a sua ressignificação
terminológica forneceu, não somente uma unidade e identidade à geografia, como também,
assumiu fundamental importância na institucionalização desta ciência (ROUGERIE, 1991;
SALGUEIRO, 2001; SCHIER, 2003; BESSE, 2006; PASSOS, 2006-2008; VITTE, 2007;
MEZZONO, 2010; BRITTO & FERREIRA, 2011; BARBOSA, 2014; SARTORELLO,
2014;).
Assim, a partir das leituras conceituais e dos autores acima referenciados a concepção
do termo paisagem aparece de forma bem diversificada na geografia (quadro 4).
QUADRO 4: Principais Concepções de Paisagem no pensamento geográfico
Concepção da Paisagem

Principais Características

Principais
Referências

Perspectiva
Paisagem Natural da Geografia Tradicional

naturalista

da Humboldt

paisagem/unidade
Totalidade dialética

-

Paisagem

da

Geografia

Neopositivista Fisionomia do relevo

S. Passarge

Clássica
- Concepção Regionalista da Paisagem

Paisagem como região/área

Hartshorne

- Concepção de Espaço-Paisagem

Paisagem como identidade

Hegel

- Noção de Paisagem de Karl Sauer

Cultura como agente

Sauer

Paisagem do Possibilismo

Paisagem como meio para ação La Blache
do homem

Paisagem da Nova Geografia

Espaço relatico e organização
espacial.
Quantificação e tipologia dos
padrões espaciais (SIG)

Paisagem da Geografia Humanística

Paisagem como simbolismo e Tuan
percepção do lugar

Noção de Paisagem da Geografia Crítica

Paisagem como objeto visula/uma Santos;
imagem

percebida

do Harvey

espaço/sociedade
Geografia Ambiental

Paisagem
ambientais

natural

e

sistemas Tricart, Troll
e

geógrafos

russos

Fonte: MATEO (2006) modificado por SILVA (2016)
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No entanto, há um grupo de geógrafos que identifica a paisagem associada à
concepção naturalista, no sentido objetivo - ligado aos aspectos concretos, tangível do meio
ambiente, da descrição das formas e funções dos objetos e sua fisionomia, como região
natural e/ou os meios, rural e urbano; e, aquele no sentido subjetivo, imaginário, ligado a
percepção, à vivência/abstração do arranjo ambiental ou parte dele, pelo sujeito (Quadro 5).
QUADRO 5: Principais abordagens da Paisagem na Geografia

Fonte: DEMATTEIS, 1995 apud GASPAR, 2001

Neste contexto, posto que ainda há existência de um paralelismo divergente entre os
enfoques, objetivo e subjetivo, do real e simbólico (Bertrand, 1978; 2007) que continuam a
caracterizar o estudo da paisagem, entender-se-á a partir da afirmação de Passos (2013, p.36),
que a paisagem, sobretudo no seu aspecto dinâmico de processos paisagísticos, deve ser
estudada como um polissistema formado pela combinação de sistemas, sejam estes: natural,
social, econômico, cultural, entre outros.
Porém, cabe destacar que anterior a este panorama, segundo Jellycoe & Jellycoe
(1995) citado por Maximiano (2004, p.84) os registros mais antigos sobre a observação e
percepção humana da paisagem “datam do período entre 30 mil e 10 mil anos a.C, com as
pinturas rupestres da França (Lascaux) e norte da Espanha, com as primeiras concepções
conscientes do ser humano, a respeito de paisagem”.
Ainda para o autor (ibdem, p.84) a noção de paisagem também é registrada no Egito,
na IV dinastia egípcia (2500 a.C) com a organização dos “jardins ornados com partes com
água e varandas, que, em conjunto com pavilhões e celeiros, formavam um complexo
residencial rodeados por muros”. E mais tarde em “1500 a.C aproximadamente, Tebas era um
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centro urbano rodeado por extensa área verde”.
No entanto, ao resgatar a base semântica deste conceito, Metzger (2001, p.2) evidencia
que as premissas históricas da noção de paisagem surgiram a partir das primeiras citações da
palavra na literatura, no “Livro dos Salmos” (SALMOS, 48, 2), “poemas líricos do antigo
testamento, escritos por volta de 1000 anos A.C, referindo-se a bela vista que se tem do
conjunto de Jerusalém, com os templos, castelos e palacetes do Rei Salomão”.
Já as observações de Troll (2003, p.74), para o ano de 830, o conceito de paisagem por
várias vezes também foi citado – na evangélica tatiánica –, quando empregava-se a frase
“omnia regio circum Jordanem”, ou seja, a “paisagem natural em torno da Jordânia”; mas,
empregado no sentido de delimitação de uma região (regio).
Neste contexto, as primeiras evidências da noção de paisagem, de forma amena,
revelaram uma representação da realidade objetiva. Todavia, esta noção inicial e visual da
paisagem associou-se apenas à filosofia da estética dos arranjos que eram visíveis ao olho
humano e persistiu entre os pensamentos da Antiguidade até os séculos das luzes por meio da
literatura, dos viajantes, das representações artísticas e com a arte dos jardins7.
De acordo com Maximiano (2004, p.84) tal percepção era assinalada pelos frondosos
“bosques primitivos, com inúmeras espécies e flores silvestres, além de solo fértil” – na China
e, logo espalha-se por todo o Oriente – neste a construção do conceito e da própria paisagem
são “vistos nos parques, tanques artificiais e até viveiros de pássaros encontrados em alguns
palácios reais a cerca de três séculos a.C”.
Sobre a visão e registro ocidental, é somente entre os séculos XIII a XVI, que a
Europa começa a “enxergar” e a conceber o termo paisagem. O que cabe expor que,
especialmente até o século XV, o conceito de paisagem fora predominantemente linguístico e
de caráter religioso. E que a princípio, o mundo – e a paisagem – eram um efeito da palavra,
conforme observado, por exemplo, nas grandes epopéias da Idade Média (PASSOS, 1998;
COSTA, 2009; FERREIRA, 2016).
Assim, uma das primeiras manifestações sobre a noção de paisagem que marca o
Ocidente é observada no século XIV, a partir da representação literária. Especificamente no
texto-relato da subida ao Monte Ventoux pelo poeta italiano Petrarca, em 1336. Em sua carta,
Petrarca levanta o dilema entre o que está fora (exterior) e o que está dentro (interior), entre a

7

Ou utilizando um termo mais recente, o paisagismo. Este desenvolveu-se desde o intervalo dos séculos VIII a
XV e posto que na Antiguidade o ambiente fora do controle humano era olhado com desconfiança e entendido
como elemento hostil, daí serem construídos jardins fechados com a intenção de unir os seguintes pontos
básicos: o contato com a natureza, a paz e o conforto espiritual e o lazer (TORRES, 2003, p.56; MAXIMIANO,
2004, p.83).
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preocupação com a verdade - que reside na interioridade -, e a submissão às coisas exteriores.
Neste contexto, apesar da apreensão paisagística de Petrarca configurar-se por um
processo de tensão entre viver e conhecer, mediado pela curiosidade, havia a necessidade de
olhar para dentro, de meditar – uma reapropriação do próprio eu. E o que ele encontra? Que
“a separação é vivida em dois planos: o topográfico, do aqui e dali, e o cronológico, do
presente e do passado” (BESSE, 2006, p.1-10). Ainda neste século e no seguinte, uma outra
condição é dada para a existência da paisagem: a artística (do quadro paisagístico). A pintura
neste contexto funciona como uma ligação entre dois mundos: o celestial e o mundo terrestre.
Schier (2003, p.83) afirma que o surgimento da representação da paisagem, no
ocidente, assinalou a emergência de um fenômeno social, percebido e operado pela sociedade,
fazendo surgir as premissas históricas do conceito de paisagem para a geografia acadêmica
(MENDONÇA & VENTURINI, 1998, p.65).
Contudo, a forma particular de percepção da relação entre o homem e a natureza
possibilita que o conceito de paisagem se estenda, inclusive, para a descrição dos detalhes de
um lugar natural, trazendo uma certa confusão entre o conceito de natureza e paisagem.
E é neste momento - de reconhecimento da paisagem em uma dimensão estética, ou
seja, como uma imagem a ser refletida, contemplada e sentida por meio da pintura e da
utilização da perspectiva8, que a sua noção e o termo passam a ser materializados associados à
representação de lugar através da combinação harmônica das formas e cores.
Sobre tal contexto, afirma a filósofa francesa Cauquelin (2007), que as leis da
perspectiva aplicada às pinturas vão fazer nascer e legitimar o termo paisagem. Ainda discorre
que tais, surgiram por volta de 1415, na Itália renascentista: junto com o paessagio, em
italiano. Conforme a autora,

tomada exclusivamente no contexto da pintura, a paisagem se reduziria, pois, a uma
representação figurada destinada a seduzir o olhar do espectador, por meio da ilusão
da perspectiva (…) novas estruturas da percepção foram introduzidas com a
perspectiva – esta forma simbólica que não se limita ao domínio da arte; ela envolve
de tal modo um conjunto de nossas construções mentais que só conseguiriamos ver
através de seu prisma. Por isso ela é chamada de “simbólica”: liga, num mesmo
dispositivo, todas as atividades humanas, a fala, as sensibilidades, os atos (IBDEM,
2007, p.35-43).

Como precursores deste momento, citar-se-á o pintor alemãoAlbrecht Durer9 (1471 1528), o italiano Leonardo di ser Piero da Vinci (1452 – 1519) e o holandês Rembrandt
8

A perspectiva é uma técnica de desenho geométrico que permite em duas dimensões surgir uma terceira,
criando assim, uma forte ilusão de volume, um espaço virtual (MENDES, 2016, p.41).
9
Retratou em suas aquarelas sua viagem aos alpes austro-italianos (MAXIMIANO, 2004, p.85)
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Harmenszoon van Rijn (1606 – 1669).
No entanto, por mais que suas telas exprimissem a subjetividade nas relações do
homem com o meio, serviram apenas como pano de fundo ao tema cultural antropomórfico10.
E desta forma, por meio da concepção metafísica de mundo, estes pintores contribuíram para
a formação de um imaginário sobre o termo paisagem, da sua beleza e da sua contemplação.
Mas, é com a absorção das leis da perspectiva que segundo Edmond Couchot citado
por Mendes (2016, p.42-44), que a “pintura renascentista manifesta vontade não de
representar a realidade, mas de simular a realidade”. Para o autor, o homem do renascimento é
aquele que se desliga da natureza e já não faz mais parte da mesma. Ele a vê de fora, por suas
imagens, e compete com ela criando uma outra realidade. E a natureza fica do lado de fora.
A imagem, passa a mediar toda a experiência do encontro do homem com a fisionomia
e funcionalidade da natureza. O que para Besse (2006, p.35), de forma intencional ou não, o
indivíduo a representa como espaço do qual é preciso se afastar, ou em relação ao qual, é
preciso se elevar para aprendê-la como imagem. Contemplar a paisagem se efetiva em um
prazer estético em que o olhar capta a “ordem do mundo que se faz visível”. Como observado,

tudo se passa como se justamente fosse preciso não está ocupado com o trabalho
para estar em condições de apreender visualmente a paisagem como tal. Como se
fosse necessário colocar o mundo à distância ou, mais exatamente, colocar-se à
distância do espaço terrestre para percebê-lo em sua dimensão de paisagem. Como
se não houvesse paisagem a não ser na distância de um olhar por assim dizer
exterior, se não estrangeiro, um olhar que passa e julga. (BESSE, 2006, p.35).

Este novo entendimento de “mundo” projetado entre o século XIV e XVI, com as
viagens ultramarinas e as “descobertas” de novos espaços, influenciaram a passagem de uma
visão de sitium para a visão e interpretação de uma paisagem global, del maneira que o termo
viera a extravasar os limites da região particular. Permitindo, segundo as palavras de Besse
(2006, p.23) “uma abertura do espaço terrestre entre o que está aquém e além do horizonte”.
Tal característica esteve alicerçada nos avanços da qual as ciências foram expostas no
final do século XIV em diante, a saber: a revolução de Nicolau Copérnico (1473-1543), o
método experimental de Francis Bacon (1561-1626) e Galileu Galilei (1564-1642), as leis que
regem a mecânica celeste de Joannes Kepler (1571-1630) e a consistência filosófica de René
Descartes (1596-1650).
Neste sentido, o século XV configura-se como um período histórico pelo fato de
definir o termo paisagem ao mesmo tempo como uma posição (a partir da noção de país ou na
10

A paisagem era usada como cenário para evidenciar a figura humana.
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fração de espaço identificado por território), e uma vizinhança característica (um lugar do
ponto de vista de suas características físicas, humanas e econômicas). Porém, a intenção em
integração desses elementos estava subordinada a uma visão mecanicista, fato que conduzia
para uma visualização da natureza como uma totalidade fragmentária e subjetiva.
No século seguinte, na França fala-se de paisagem com um sentido próximo do termo
original landschaft, considerando os arredores, com uma conotação espacial delimitada e
delimitante (MAXIMIANO, 2004, p.85). E neste sentido, a paisagem é entendida como “um
lugar que poderia ser definido por vizinhanças – humanas ou naturais – e que por designar
objetividade, poderia ser cartografada” (BESSE, 2006, p.21).
Esta especificidade é encontrada no segundo ensaio11 escrito pelo autor acima
referenciado e reunido no livro Voir la Terre – six essais sur le paysage et la géographie (Ver
a Terra – seis ensaios sobre a paisagem e a geografia), em que traz uma correspondência da
cartografia com a pintura da paisagem, especificamente, a partir de uma série de estampas
chamadas Grandes Paisagens realizadas por Peter Brueghel12. Nestas, a “paisagem é a
ilustração visual da nova experiência geográfica do mundo” (BESSE, 2006, p. 41).
A partir de então, a “natureza representada imageticamente por meio da experiência
paisagística e da cartografia” (BESSE, 2006, p.17-42), passa a fazer parte de um dispositivo
geral de percepção e de pensamento que no decorrer do século XVI, alicerçado na relação
mantida com a superfície da Terra pelo europeu, a paisagem se aparenta com a materialidade
revelada de imediato ao sujeito (relação sujeito-objeto). E portanto, ao estar atrelada a
feição/representação do visível à prática e ao uso da forma, passa a ser entendida mais como
espaço objetivo da existência do que com a estética.
Neste contexto, tomando por base a interpretação de Besse (2006, p.21), há um novo
tipo de experiência na Terra que tem na paisagem e na cartografia, a base e/ou o
objeto/instrumento capaz de captar o tempo e o espaço na/da paisagem.
Para tal, o suporte da revolução técnica – científica, em especial o uso do telescópio e
do microscópio, nos séculos XVI e XVII, contribuíram para a maximização da percepção e
visão de natureza como recurso - como algo que possa ser apropriado e transformado -, bem
como, para a sistematização de um conceito de paisagem.
Portanto, reconhece-se que é a partir do momento que o homem adquire domínio
11

C.f A Terra como Paisagem: Brueghel e a Geografia (BESSE, 2006, p.17-42): coloca em cena não apenas o
mundo, mas a relação visual entre o mundo e um olhar.
12
As paisagens de Brueghel, normalmente registradas de um ponto de vista elevado, expõem as feições
topográficas da Terra, suas variações climáticas, seus rios e florestas, aves e rebanhos, a diversidades dos atores
que a habitam, trabalhando-a, percorrendo-a. No primeiro plano, há sempre um espectador, de costas ou de
perfil, como se fosse nosso representante, a contemplar o panorama que se descortina (BESSE, 2006, p.31).
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técnico suficiente para ver a natureza como algo passível de ser apropriado e transformado
que inicia-se um “distanciamento” da visão da natureza a partir da atividade contemplativa do
belo e prazeroso aos seus olhos – da representação, da estética, da pintura -, da interpretação
imbuída de um sentido religioso e filosófico que valorizava a visão interior, dando à
paisagem, um significado de totalidade ou Cosmos (MENDONÇA & VENTURINI, 1998;
BESSE, 2006; MEZZOMO, 2010). Ou seja, à paisagem fora dado o caráter de objeto de
conhecimento, o que “abre caminho para uma maior manipulação e exploração da natureza”
(SALGUEIRO, 2001, p.39).
É nesta perspectiva que a paisagem, segundo Martinelli e Pedrotti (2001, p.40), passa
a ser vista como uma realidade visível, representando uma visão de conjunto percebida a
partir do espaço circundante. Isto porque, sua existência passa a ser condicionada a partir do
sujeito que a aprende: cada pessoa a vê diferentemente da outra, não só em função do
direcionamento de sua observação, como também em termos de seus interesses individuais e
dos objetivos propostos.
Dito isso, uma “paisagem nasce toda vez que um olhar cruza um território”
(BERTRAND & BERTRAND, 2007, p.257), ou seja, surge a partir da interação do objeto
(espaço geográfico qualquer) e do sujeito (o observador).
Nesta linha, Monteiro (2001, p.39; 2000, p.15) conceitua-a como uma entidade
espacial delimitada segundo um nível de resolução do geógrafo (pesquisador), a partir dos
objetivos centrais da análise, de qualquer modo sempre resultante da integração dinâmica e,
portanto, instável dos elementos de suporte, forma e cobertura (físicos, biológicos e
antrópicos) e expressa em partes delimitáveis infinitamente, mas individualizadas por meio
das relações entre elas, que organizam um todo complexo (sistema), verdadeiro conjunto
solidário e único, em perpétua evolução.
É necessário expor que de agora em diante, o papel do observador torna-se de
fundamental importância. Isto porque, ainda de acordo com os autores referenciados, a
paisagem que vemos à nossa frente é produzida, sobretudo, em uma visão horizontal ou
oblíqua. E ainda, a sua percepção terá uma variação conforme a posição do observador, a
configuração morfoescultural do terreno e o respectivo arranjo de seus volumes.
A paisagem passa a ser “vista como um signo, ou um conjunto de signos, que se trata
então de apreender a decifrar, a decriptar, num esforço de interpretação que é um esforço de
conhecimento, e que vai, portanto, além da fruição e da emoção” (BESSE, 2006, p.64).
No entanto, até o século XVII, destacou-se a percepção da paisagem atrelada à pintura
e à arte, na qual, representava o sítio – lugar – visto. Mas, é no decorrer do mesmo, a partir da
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pintura que observa-se uma ampliação e ressignificação do inventário das imagens da Terra, a
partir, dos caminhos feitos pelo olhar. O que para Luchiari (2001, p.13) o “seu verdadeiro
conteúdo só se revelaram por meio das funções sociais que lhe foram, constantemente,
atribuídas com o desenrolar da história”.
À geografia neste momento, segundo Vitte (2011, p.46) cabia “montar uma grande
estrutura explicativa do mundo moderno, independente da vontade divina”. E assim, em
termos de avanço epistemológico, o conceito de paisagem seria o “agregador para estudar a
morfogênese da estrutura da Terra, como resultado dos processos físicos que levariam à
evolução das plantas, do solo, dos animais e até da história humana”.
Desta forma, antes mesmo de o conceito de paisagem se direcionar para uma
abordagem sistematizada, convém destacar que até o século XVIII, havia uma denotação de
uma representatividade pictórica da natureza, ou seja, para o termo, o significado se revestia a
partir da valorização do ambiente físico/natural passível da interferência humana. E mais, para
Cauquelin (2007, p.97), literatura, pintura e paisagem formaram a princípio, um conjunto
indissociável e esta relação alcança o apogeu no século XVIII, com o Romantismo.
Porém, convém destacar que a inserção das ideias de Immanuel Kant (1724 – 1804),
tendo como método a comparação e o sistema de agrupamento taxonômico dos fenômenos a
partir das suas semelhanças e diferenças, legitimara a necessidade de adoção de uma visão
integradora do todo das interações decorrentes da relação existente entre a sociedade e a
natureza na paisagem.
E neste contexto, é com os diferentes mosaicos característicos impressos na superfície
que a apreensão da riqueza de detalhes da paisagem proporcionaram uma tentativa de
transposição dessa informação para materiais cartográficos. Assim, o recorte paisagístico seria
a ferramenta principal para dar início à ideia de uma estruturação e organização dos conjuntos
de elementos dispostos no espaço geográfico (MANOSSO, 2005; PASSOS, 2006;
MOREIRA, 2014; SARTORELLO, 2014). Tal fato já orientava para uma visão sistemática
moderna, na qual, o conceito de paisagem, landschaften são sistemas locais de fatores de
todos os reinos, integrados de estágio (ROUGERIE & BEROUTCHATCHVILI (1991, p.14).
Entre o século XVIII e XIX, a produção de material gráfico e cartográfico inicialmente
da natureza – mediada pela estética topográfica da paisagem - e, posteriormente sobre a
cultura humana e do seu poder de transformação dos espaços (VITTE, 2011, p. 20) marcaram
uma necessidade de adotar uma visão integradora das relações entre as sociedades e os
sistemas naturais, tendo em vista que havia a necessidade de entender como tais relações
poderiam ser responsáveis pela criação dos diferentes mosaicos que estavam sendo impressos
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na superfície.
O uso do conceito de paisagem geográfica tem como proposta, ser um conceito
totalizante e transdisciplinar, que de acordo com Vitte (2007, p.75) sua identidade não
ocorreria apenas por uma mera sobreposição lógica-matemática entre as esferas naturais e
culturais, mas antes, a paisagem seria o resultado de uma conexão entre as várias esferas.
Nessa conjuntura, apesar da construção do conceito de paisagem realizar-se a partir de
uma relação histórica – dialética, em que ocorreram continuidades e descontinuidades no
processo de estruturação dos territórios e da interpretação das dinâmicas da natureza e da
sociedade, observa-se que muitas vezes, a paisagem foi reconhecida em uma perspectiva
instrisicamente subjetiva, onde se colocou o peso sobre o papel constituinte do olhar, com a
nulidade dos processos naturais.
Segundo a afirmação de Besse (2006, p.65), havia neste momento, “uma outra
hipótese e/ou uma posição realista onde coloca por sua vez, o peso sobre a ideia de que havia
algo além da representação, ou a necessidade de percepção no visível, o traço de outra coisa
que não era só visível”. O que trouxe novas responsabilidades ao “olhar” do geógrafo.
É no início do século XIX, que o termo paisagem começa a ser utilizado na geografia
com um significado científico, limitando ao sentido renascentista – de espaço abordado em
um “golpe de vista” para uma abordagem medieval, o de área fisicamente e culturalmente
reconhecível. Neste momento, de acordo com Luchiari (2001) a noção de paisagem começa a
se desvincular do sentido de pintura, passando a dialogar com a noção de sítio.
A partir de então, em 1805, H. Hommeyer o incorpora ao vocabulário técnico da
disciplina ao defini-la como “um conjunto de formas que caracterizam um determinado setor
da superfície terrestre”. Surge aí, a necessidade de investigar os detalhes existentes por de trás
das aparências (TROLL, 2003, p.75).
Ressaltar-se-á que até o inicío do século seguinte, ainda sem grande rigor científico,
permeado por incertezas e confusões, o termo paisagem passa a ocupar lugar de destaque por
vários pontos de discussões, e algumas vezes, antes de ser aderido nas discussões geográficas,
era comum segundo Santos (1997, p.63), estar “associado entre o conceito de região”.
A partir de meados do século XIX e ao longo do século XX, tal conceito deixa a
dimensão elitizada e passa a ser um tema recorrente nos primórdios da sistematização da
ciência geográfica (PASSOS, 1998; 2006; COSTA, 2009).
Neste sentido, almejava-se um conceito universal para a categoria paisagem por
concretizar-se como uma ferramenta para fornecer respostas da ligação intrínsecas entre o
homem com o meio natural, ao longo do seu processo histórico. O que indica que a paisagem
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é uma imagem de outro elemento “real”: a sociedade e sua história.
Nesse aspecto, o século XX é marcado por uma preocupação com estudos da unidade
entre a sociedade e a natureza (FROLOVA & BERTRAND, 2006). E a partir das décadas de
1970 e 1980, a emergência da temática ambiental traz à tona não somente as ideias e/ou
discussões sobre a posição do homem entre os seres vivos para as pesquisas geográficas,
como também, a necessidade de pensamentos preservacionistas e conservacionistas.
Sobre tal, Gerasimov (1980 apud ROSS, 2006, p.15-16) escreve que

as relações mútuas da sociedade moderna e a natureza têm complicado em extremo a
causa da evolução técnico-científica. Entre suas consequências mais importantes
figura o aumento da influência antropogênica sobre a natureza, determinado por um
aproveitamento generalizado e mais intenso que antes dos recursos naturais, pelos
processos de industrialização e urbanização.

Ainda no rol das preocupações, Troppmair (1985) também enfatiza que com o
aumento dos problemas ambientais, sociais e econômicos causados pelo homem e com
reflexos sobre o próprio homem, a geografia tem por objetivo os estudos integrados de
impactos ambientais numa visão sistêmica para entender, utilizar e ao mesmo tempo manter, o
sistema natureza do qual o homem é integrante.
Segundo Ross (2006) as relações sociedade – natureza passaram a ser o objeto da
Geografia, que deve desempenhar um importante papel, não só para a produção do
conhecimento humano, mas também para contribuir na promoção de melhorias/otimização
dos ambientes naturais, que são, é possível dizer, nos dias atuais, alguns dos pressupostos para
o desenvolvimento sustentável da humanidade.
É com essa lógica de pensamento, que o papel da ciência geográfica em relação à
compreensão do meio através da abordagem de uma unidade distinguível no espaço por sua
morfologia e estrutura, ou seja, através da paisagem, constitui-se como fator de importância
para compreender a dinâmica e a magnitude dos processos, e as transformações geradas nos
sistemas do meio ambiente, com ou sem as intervenções humanas.
Assim, na Geográfia diferentes abordagens sobre o desenvolvimento e aplicação do
conceito de paisagem serão adotadas por várias escolas com distintos paradigmas, podendo
variar, conforme observado por Mateo et al. (2007), da abordagem estético descritiva mais
relacionada a sua gênese, “onde surgem e culminam as primeiras ideias físico-geográficas
sobre os fenômenos naturais”, para uma abordagem mais científica atrelada ao
“desenvolvimento e estabelecimento do conceito de como vem sendo construído a partir da
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influência de outras ciências, definindo-se como Ciência da Paisagem13, até os dias atuais”.

3.1.4 O Conceito de Paisagem e de Sistema no Âmbito da Ciência Geográfica
3.1.4.1 A abordagem alemã: a Landschaftskunde

Historicamente, a referência ao termo paisagem se faz presente na geografia a partir do
século XIX. Sendo a escola alemã, no decorrer do referido século, a pioneira na utilização do
termo como um conceito científico e na definição de métodos para a sua pesquisa.
Neste contexto, é pertinente evidenciar que a paisagem fora introduzida na ciência
geográfica com o termo alemão landschaft, significando o conjunto de elementos observáveis
e/ou conjunto fisionômico desde um ponto mais alto. Enfocava-se assim, o que se via com o
olhar ou no espaço. E desta maneira, ao distinguir a heterogeneidade da homogeneidade, as
diversas paisagens observadas são classificadas em paisagens morfológicas, vegetais, agrárias
e em paisagens culturais.
No entanto, tal ordenamento, ao mesmo tempo em que procurou definir na ciência
geográfica, um significado científico para landschaft, trouxe para este conceito, uma herança
humboldtiana. Recordemos a posição de Humboldt:

do mesmo modo que reconhece nos indivíduos isolados uma fisionomia distinta, e
que a botânica e a zoologia descritivas, tomadas na sua acepção mais estrita, se
dedicam a separar em grupos animais e as plantas segundo a analogia de suas
formas, também existe uma fisionomia natural que pertence exclusivamente a cada
uma das regiões da Terra (HUMBOLDT, 1868, p.344 apud Besse, 2006, p.72).

Como precursor da geografia moderna – pelo pioneirismo do estudo da natureza em
seu sentido mais genuíno e sob uma perspectiva geográfica integrada – Humboldt destaca de
“forma muito pertinente a existência de uma harmonia na ordem natural e que a natureza
manifestava-se diferentemente na superfície terrestre em função de como se dava a integração
entre os seus elementos” (VITTE, 2007, p.74), a partir de sua obra Cosmos: um esboço da
descrição física do universo.
Tem-se assim, uma abordagem pioneira que leva em consideração o aparato físico,
humano e biológico em interação única e formadora da paisagem, que apresentar-se-á antes
de tudo, a partir de uma visão naturalista; com base em observações e mensurações, nos
13

O termo Ciência da Paisagem (Landschaftskunde) surgiu em 1884 com Alwin Oppel, que considerava a
paisagem numa perspectiva fisionômica ao conceitua-la conforme um “espaço que se apresenta como uma
totalidade sob qualquer ponto de vista” (A. OPPEL apud TROLL, 1997).
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registros e na coleta de dados e amostras que fazia em suas viagens e caminhadas por vários
dos continentes quase inexplorados. Estas observações e descrições caracterizaram-se como a
essência do seu método -, utiliza-se das pesquisas sobre a vegetação para caracterizar um
aspecto espacial e “das diferenças paisagísticas da vegetação para aplicar o método ao mesmo
tempo explicativo e comparativo” (MAXIMIANO, 2004, p.86).
Conforme Christofoletti (1999, p.38) seus trabalhos ressaltaram a “fisionomia do pays,
o aspecto da vegetação” pelo fato de serem os aspectos mais externos e evidentes da mesma.
E eis aí, a contribuição para o desenvolvimento inicial da concepção de paisagem.
Esta visão de “mundo” por meio da concepção de paisagem a partir da valorização
inicial dos aspectos morfológicos e da vegetação – “a preocupação estava na distribuição
espacial dos fenômenos naturais sobre a superfície da Terra e sua representação visual, na
forma de mapas e de iso-mapas” (DETTELBACH, 1999 apud VITTE, 2012, p.19) oferece
aos estudos ambientais contribuições iniciais que transformaram intimamente a percepção e a
análise da realidade geográfica global, dos diversos elementos da natureza, bem como, da
ação antrópica no contexto espacial. Isto porque, além de adaptá-la perfeitamente ao conceito
de paisagem integrada proporciona referências para que alguns campos de estudo da geografia
pudessem se desenvolver, a saber: a climatologia, a geomorfologia, a biogeografia, entre
outros.
No entanto, os autores Nucci (2004) e Barbosa (2014) afirmam que apesar dos estudos
geográficos da época não davam conta de explicar o conjunto, as interações e os processos
que determinavam e condicionavam a formação dos arranjos espaciais, havia uma
preocupação em entender as ligações e processos entre os fenômenos observados, de forma
que viesse a obter uma noção de paisagem integradora e/ou da “natureza” totalizadora.
Assim, o viés naturalista (incluía o homem) de Humboldt passa a ser o pontapé, inicial
que conduz a geografia à construção do conceito de paisagem geográfica e que a esta também
resultou, caráter de ciência de sintese em que seus horizontes ampliaram-se graças a sua
própria análise.
Seguindo os seus passos, o entendimento da paisagem fora observada no final do
século XVIII até o início do século XX, junto às contribuições de outros alemães como: Karl
Ritter (1779 – 1859) e Friedrich Ratzel (1844 – 1904).
Como exemplo, Ritter completou e organizou pedagogicamente o trabalho de
Humboldt e, em uma visão holística da natureza dedicou especial atenção aos locais de
manifestação dos fenômenos e o lugar de ocorrência – viabilizando suas diferenças e tentando
explicar suas interrelações com o registro matemático nos mapas – a partir das suas descrições
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e análises regionais. Para tal, o recorte paisagístico era a principal ferramenta.
Quanto a Ratzel, ao manter a visão naturalista apresentada na obra de Humboldt,
influencia o conhecimento das paisagens com sua linha de pensamento sobre as relações
causais existentes na natureza. No entanto, utiliza o conceito de paisagem embasado no
caráter antropogênico, demonstrando que ela é o resultado do distanciamento do espiríto
humano/cultural do seu meio natural. E nesta linha, a procura para dispor de mais referência
de vida leva os homens a buscarem uma ampliação do espaço vital que de acordo com Schier
(2003, p.82), inicia-se o “processo de libertação cultural do meio natural, pela transferência de
artefatos entre povos, ou seja, pela migração destes”. Moreira (2014, p.27) enfatiza que neste
momento, o dado integrador é visto na “relação política e não na paisagem orgânica da
superfície terrestre”.
Desse modo, ambos utilizaram o conceito de paisagem como método e transcrição de
dados sobre diferentes áreas e na abordagem do conhecimento da natureza e, que a partir do
racionalismo e do positivismo ambiental, contribuíram para que na virada do século XX, essa
corrente resultasse na criação de uma Ciência da Paisagem (Landschafskunde).
Sobre a Ciência da Paisagem, conforme Mateo et al. (2004 apud MATEO, 2006), esta
passou por diversos momentos estruturais desde a sua concepção como ciência da paisagem,
conforme o quadro síntese abaixo.

QUADRO 6: Estágio de Desenvolvimento da Ciência da Paisagem
Estágios da Ciência da

Características

Paisagem
Gênese (1850 – 1920)

Ideias físico-geográficas e interações dos fenômenos naturais

Desenvolvimento bio-

Importância das interações entre relevo e vegetação

geomorfológico (1920 – 1930)
Concepção física – geográfica

Taxonomia, classificação e cartografia das unidades de paisagem

(1930 – 1955)
Análise Funcional
(1970 – 1990)
Estudo de integração
geoecológico (1985 – 1995)
Dimensão sócio-geoecológica

Enfoque ao estudo do funcionamento, dinâmica, evolução e
análise informacional
Concepções

biológicas

e

geográficas

(Geoecologia

Ecogeografia)
Integração entre a paisagem natural, cultural e social

(1990 – atual)
Fonte: MATEO et al. (2004 apud MATEO, 2006).

ou

61

Enquadrada como uma ciência de perspectiva territorial, com expressões espaciais das
estruturas realizadas na natureza pelo jogo de leis cientificamente analisáveis (PASSOS,
2006, p.41), Maximiano (2004, p.86) enfatiza que a partir da metade do século XIX, os
“estudos da vegetação para análise da paisagem trabalhavam com tipologias de unidades de
vegetação e eram retomadas em uma tipologia maior de unidades paisagísticas que em níveis
diferentes foram assimilando progressivamentecomponentes físicos até sociais”.
Fato que configura a distinção entre dois grupos de estudos da paisagem: aqueles
focados na descrição das formas físicas da superfície terrestre por meio do método
morfológico14; e, o que privilegia as características de uma área nos seus atributos físicos –
naturais e humanos, das inter-relações dos fenômenos nesse território adotando como método
a análise regional corológica (SALGUEIRO, 2001, p.41-42).
Todavia, a busca de uma articulação entre a natureza e a sociedade não foi uma tarefa
fácil para os geógrafos, pelo fato de que tal característica, que segundo Vitte (2011, p. 17)
seria remar contra a maré devido neste período, predominar uma visão que estava
privilegiando uma divisão entre as ciências da natureza e da sociedade.
Destarte, em quase todas as abordagens apresentadas na segunda metade dos séculos
XIX e XX, as paisagens, conforme a interpretação de Schier (2003, p.82), são consideradas
como entidades espaciais que dependem da história econômica, cultural e ideológica de cada
grupo regional e de cada sociedade que se forem compreendidas como portadoras de funções
sociais, não são produtos, mas, processos de conferir ao espaço significados ideológicos ou
finalidades sociais com base nos padrões econômicos, políticos e culturais vigentes.
É evidente que as pesquisas destes estudiosos precursores, delinearam e influenciaram
entre os finais dos séculos XIX e ao longo do século XX, a formação de bases teóricas da
ciência da paisagem que foram com o tempo, trabalhadas por outros geógrafos dessa escola.
Dentre eles: Ferdinand von Rictchofen (1833 – 1905), Albrecht Penck (1853 – 1945),
Siegfried Passarge (1866 – 1958), Alfred Hettner (1859 – 1941), Carl Troll (1899 – 1975),
Paul Schmithüsen (1909 – 1984) e Otto Schlüter (1872 – 1959). Estes, de uma forma ou de
outra, também influenciaram na noção e no desenvolvimento dos estudos sobre a paisagem.
Assim, é interessante ressaltar segundo Moreira (2014, p.29) que “como é Humboldt a
fonte de inspiração para o qual cabe à vegetação o papel da integração holística, é então, a
biogeografia, não propriamente a geomorfologia, que ao final acabará por estabelecer a base

14

Este, divide a estrutura da unidade de observação em elementos constituintes, as formas, que são examinadas
pela sua função, origem e evolução classificando-as numa sequência de desenvolvimento, de maneira, a perceber
a contribuição individual e dos conjuntos para o total (COSGROVE, 1984 apud SALGUEIRO, 2001, p.41).
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do conceito alemão de paisagem”.
Porém, com inspiração a morfologia dos trabalhos do escritor Johann Wolfgang von
Goethe (1749 – 1832), Richthofen apresenta a noção de paisagem por sua feição morfológica
como objeto da explicação geográfica. E apresenta uma nova visão da superfície terrestre
(Erdoberflasche) como a intersecção das diferentes esferas: litosfera, atmosfera, hidrosfera e
biosfera (inclusive a ação humana), na qual, ajuda a compreender as interconexões
estabelecidas em qualquer setor da mesma (BÓLOS Y CAPDEVILA, 1981, p.14, PASSOS,
1988, p.32).
Desta forma, apesar do relevo passar a ser o “estrato-território como fonte de
concretude e de expressão das próprias estruturas que a natureza apresenta em seus elementos
componentes e nas leis que a regem” (Christofoletti, 1999, p.38), ainda não era mencionada a
antroposfera. Mas, é evidente que estes estudos relacionando os atributos físicos, bióticos e
até humanos foram importantes para os geógrafos, enquanto fundamento para entender a
paisagem.
Outro autor alemão a destacar é Siegfried Passarge (1913-1920). Este define a
paisagem como “um conjunto completo formado por clima, água, terra, plantas e fenômenos
culturais”, cujo agrupamento lhe confere uma série de características próprias que associadas
a um instrumental cartográfico permitirá estabelecer unidades hierarquizadas de diferentes
ordens. E, nesta definição, já explicita a influência humana na caracterização da paisagem.
Para Passarge as interações entre um conjunto de forças semelhantes conduzem às
formas integradas, que lhes confere uma série de características próprias. Ou seja, não podem
considerar as unidades integradas como a simples soma de seus componentes, pois elas
devem interagir de modo a formar uma estrutura que os converta em algo diferente15.
É pertinente também que este estudioso foi o primeiro a abordar a expressão
“geografia da paisagem” em 1913, onde baseado em seus estudos no continente africano
dedica um livro exclusivo à ela - Grundlagen der Landshaftkunde (1919 – 1920).
Influenciando assim, a constituição de uma ciência que no início considerou-se como um
ramo da geografia e que fora intitulada de Geografia da Paisagem ou Ciência da Paisagem.
Dessa forma, ao estudar a paisagem na perspectiva da fisionomia da paisagem (relevo e
vegetação), trabalha os aspectos relacionados às regionalizações de paisagens possibilitando
assim, a criação de bases para os estudos da geoecologia.
15

Este é o princípio do Holismo, que a partir da obra de Jan Smuts, Holim and evolution (1926), a explicação da
natureza não pode ser puramente mecânica; o processo de síntese criativa constante leva a conjuntos ou
configurações altamente dinâmicos. Assim, o todo não pode ser considerado como uma simples adição das
partes.

63

Para Troll (2003, p.74), Passarge deu um grande impulso para o desenvolvimento da
geografia, pois, a investigação da paisagem colocou-se no centro da investigação geográfica.
Ainda sobre essa linha inovadora, Abreu (2003, p.58) expõe que Passarge teve “um papel
mais positivo pela proposição de novos conceitos, trabalhando em uma linha de análise mais
global das formas de relevo, integrando-a em uma visão geográfica da paisagem e de um novo
método de trabalho”.
Lidando com escalas menores de análise, ainda na literatura geográfica alemã, na
perspectiva da diferenciação de áreas, num retorno a corologia da individualidade regional de
Ritter, cabe destacar Alfred Hettner.
Seguindo a linha de Passarge, Hettner utilizou o termo paisagem na concepção de
“partes do mundo” como áreas homogêneas definidas e as suas contribuições vieram das
preocupações com as questões metodológicas. Compondo uma geografia em três
perspectivas, todas de origem Kantiana16: a geografia geral (dividida em várias disciplinas
como geomorfologia, geografia climática, geografia dos solos, geografia econômica, entre
outras) na perspectiva da geografia regional, a geografia nomotética (que tinha como base o
método da comparação das paisagens) e a geografia ideográfica (que metodologicamente
busca entender como uma única paisagem se organiza internamente) em que buscavam a
globalidade da paisagem com a inclusão do homem, o que também contribui para os estudos
sobre a interrelação dos elementos naturais/físicos com os humanos.
Diante do exposto, por volta de 1920, a paisagem passa a ser considerada como objeto
central da geografia e após a concepção de uma geografia centrada sobre as relações entre as
sociedades e seu meio ambiente natural, o estudo da paisagem é pautada em um abordagem
descritiva e morfológica que aborda a natureza na perspectiva de sua fisionomia e
funcionalidade.
E, desta forma, a expressão Geografia da Paisagem é substituída por Passarge pelo
termo Estudo da Paisagem (TROLL, 2003). Neste contexto, o termo paisagem passa a ser
bastante usado na ciência geográfica por ser concebido como um conjunto de formas
associadas a um determinado local da superfície terrestre.
Esta característica abre espaço para uma reflexão mais abrangente e científica do
16

Foi professor de geografia, durante cerca de quarenta anos, na Universidade de Conisberga, na Alemanha. Sua
importância como geógrafo resulta na reflexão sobre a natureza do conhecimento e a forma de o classificar –
através da experiência/empírico e do raciocínio. Para ele, o conhecimento deriva das percepções de cada
indivíduo, interpretadas pelos seus esquemas conceptuais, que são produto do seu raciocínio sobre as
experiências anteriores. Assim, a geografia é um conhecimento empírico, na medida em que, como ciência,
deriva das experiências do homem. Mas é mais do que conhecimento comum, porque sistematiza e classifica os
factos e, além disso, está circunscrita à superfície da Terra. Segundo Kant, a geografia descreve a natureza no
presente e no espaço (FERREIRA & SIMÕES, 1986, p. 57-59).
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termo, que permite destacar os aspectos fisionômicos da paisagem sem ter uma definição mais
integradora e abrangente dos sistemas físicos e sociais.
No entanto, tal fato tem despertado a necessidade de modelos de investigação que
abstraiam as conexões da/na realidade. E assim, novos métodos de investigação são dispostos
para uma compreensão maior e/ou do todo, como exemplo, a análise holística em uma
proposição integradora e sistêmica.
Os estudos holísticos podem ser conceituados como os que buscam compreeender “o
conjunto mais do que as suas partes e sugere que o todo é maior que a somatória das
propriedades e relações de suas partes, pois há o surgimento de novas propriedades que não
emergem do conhecimento de suas partes constituintes” (CHRISTOFOLETTI, 1999, p.4).
Diante de tal, cabe concordar com o autor referenciado que “torna-se inadequado
entender que haja oposição entre as perspectivas reducionistas e holísticas. Elas
complementam-se e se tornam necessárias aos procedimentos de análise em todas as
disciplinas científicas”.
E com Cassetti (2004, p.161) sobre a necessidade de “compreender os fenômenos em
sua integridade (o mundo não pode ser analisado a partir de elementos isolados), buscando
suas conexões locais e não-locais para entender o espaço em sua essência”.
Na condição em que os estudos empíricos são de extrema importância e a interrelação
entre elementos físicos-naturais continuam a aparecer como uma constante nos estudos
europeus, destacar-se-á Albert Penck. Este aparece como primeiro naturalista a verificar as
condições de zonalidades climáticas, mostrando-se preocupado com “as relações entre as
formas de relevo e os cinturões climáticos do planeta” (ABREU, 2003, p.58).
Contudo, a principal influência que serve de norte ao uso da perspectiva integrada na
Geografia, surge na década de 1930 nos Estados Unidos. Neste período alguns motivos que
seriam, “a inclusão das ciências biológica, social e do comportamento junto com a moderna
tecnologia exige a generalização de conceitos básicos da ciência”. Isto implica em novas
“categorias do pensamento científico, em comparação com as existentes na física tradicional e
os

modelos

introduzidos

com

esta

finalidade

são

de

natureza

interdisciplinar”

(BERTALANFFY, 1973, p.132).
A partir de então, uma nova concepção desenvolvida a priori em 1929 por R. Defay, é
proposta em 1932, pelo biólogo austríaco Ludwing Von Bertalanffy (1901 – 1972), que a
partir da obra Teoria Geral dos Sistemas17, propunha uma nova forma de se estudar a natureza
17

O conceito de sistemas invade todos os campos da ciência e, desde então, tem penetrado no pensamento e na
fala populares e nos meios de comunicação de massa. Propondo que sistema é um conjunto de elementos
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e/ou as paisagens, entendendo o seu funcionamento orgânico. Segundo o autor,

era necessário estudar não somente partes e processos isoladamente, mas também
resolver os decisivos problemas encontrados na organização que os unifica,
resultante da interação dinâmica das partes, tornando o comportamento das partes
diferentes quando estudado isoladamente e quando tratado no todo”
(BERTALANFFY, 1973, p.53)

A partir de então, o enfoque e a análise de sistemas surgem como a melhor
metodologia da produção de geografia física moderna e contemporânea que permite
compreender o funcionamento e a dinâmica da natureza (MENDONÇA, 2001;
CHRISTOFOLETTI, 1979, 1999; RODRIGUES ET AL., 2007). Tais estudos, com enfoque
as paisagens naturais, têm levado a paisagem ao patamar de conceito científico, contribuindo
ao mesmo tempo, na concepção da Geografia Ambiental (MATEO, 2006).
Em 1937 aparece pela primeira vez o conceito de ecossistema que centraliza a análise
da relação organismo – meio, baseada nos princípios da segunda Lei da Termodinâmica da
Física18, centrado na funcionalidade dos sistemas ecológicos, deixando o entorno ambiental
isolado, não sendo considerados em sua totalidade. O que possibilita o desenvolvimento de
uma atenção privilegiada ao estudo do funcionamento dos sistemas ecológicos, das trocas de
energia e matéria entre os componentes naturais e os organismos.
Todavia, para Rodriguez e Silva (2002, p.96) o “entorno ambiental nas primeiras
análises dos ecossistemas, se concebia como fatores ou componentes isolados do meio e não
se consideravam como totalidades, o que dificultava a reapresentação espacial dos mesmos”.
É interessante salientar as colocações de Christofoletti (1979, p.2-3) que para serem
considerados como sistemas os conjuntos devem ter: elementos ou unidades (que formam as
partes componentes, relações entre esses elementos (nesta interrelação, um dependendo dos
outros, através de ligações que denunciam os fluxos), atributos (qualidades dos elementos e
do sistema, a fim de caracterizá-los), entrada (input) – constituído por aquilo que o sistema
recebe - e saída (output) de matéria, energia e informação (as entradas recebidas pelo sistema
sofrem transformações em seu interior e, depois, são encaminhadas para fora. Todo o produto
fornecido pelo sistema representa um tipo de saída), conforme observado na figura 2.
interdependentes que interagem com objetivos comuns, formando um todo, no qual cada um dos elementos
componentes comporta-se, por sua vez, como um sistema cujo resultado é maior do que o resultado alcançado
pelas unidades, caso funcionassem independentemente. Tal concepção possibilitou similaridades entre o
funcionamento sistêmico de um organismo e o funcionamento sistêmico das paisagens, aproximando-se na
segunda metade do século XX, da conceitualização utilizadas por geógrafos como Sotchava e George Bertrand.
18
A teoria dos sitemas baseada nos principios das Leis da Termodinâmica na Física fez sua aplicação inicial na
biologia, onde Arthur G. Tansley (1935) criou o conceito de ecossistema, como um conceito unificador das
relações entre os seres vivos e não vivos.
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FIGURA 2: Estruturação e representação de sistema

FONTE: CHRISTOFOLETTI (1979)

Como se percebe, um sistema é um conjunto de elementos com um conjunto de
ligações entre esses elementos e, cada sistema se compõe de subsistemas e todos são parte de
um sistema maior, onde cada um deles é autônomo e ao mesmo tempo aberto19 e integrado ao
meio, ou seja, existe uma interrelação direta com o meio.
Desta forma, os componentes de um sistema devem ser observados como “peças”
dentro de uma engrenagem maior, e na mesma proporção, são considerados como importantes
ao funcionamento total do universo. Assim, cada uma das “peças” realiza uma determinada
finalidade dentro do conjunto e cada tarefa, tem uma grande essencialidade para o dinamismo
do conjunto (CAVALCANTI, 2013, p. 89).
Ainda sobre, a escala temporal representar-se-á segundo a afirmação de Christofoletti
(1980, p.6), como o melhor critério para verificar a estabilidade ou instabilidade do sistema.
Dito isso, em 1939 motivado também pelas novas perspectivas - como as ferramentas
de teledetecção e SIG pela fotografia aérea – o biogeógrafo alemão Carl Theodor Troll20
propõe uma primeira modificação conceitual para o termo paisagem. Esta é entendida como a
espacialidade, a heterogeneidade do espaço onde o homem habita (TROLL, 1950).
Na tentativa de discutir as relações e as interações dos componentes biofísicos, a
estrutura ecossistêmica da paisagem e as transformações geradas pelas atividades humanas,
Troll reagrupa os elementos da paisagem de um ponto de vista ecológico, e aproxima o
conceito da paisagem às concepções da Ecologia, introduzindo o conceito de Ecologia da
Paisagem (Landschaftsokologie), que posteriormente chamou-a de Geoecologia, aproximando
19

Quando não ocorre as ligações sistema/ambiente é denominado de sistema fechado; são raros na natureza.
Nome-chave nas primeiras décadas do século vinte, seus trabalhos enfocam a prescrição holística dada por
Humboldt. E, embora incorpora às análises o peso da atividade humana, seu enfoque concentra-se sobre as
dinâmicas biológicas e do clima (REIS JÚNIOR & HUBSCHMAN, 2007, p.556).
20
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a Geografia da Biologia.
A paisagem, na Ecologia da Paisagem passa a ser vista como algo dinâmico e em
constante transformação, assim como nos ecossistemas. E nessa perspectiva, conforme
Frolova & Bertrand (2006) incorpora-se aos estudos da paisagem à dimensão horizontal típica
dos estudos geográficos com a dimensão funcional vertical dos botânicos.
A partir dessa relação entre Biologia e Geografia, o estudo das paisagens apresentamse através de um direcionamento interdisciplinar, na qual, segundo Troll (1950) citado por
Sartorello (2014, p.23) o geógrafo aborda a paisagem pela distinção de sua fisionomia
(aparência da paisagem) e certas funções. Desta forma, partes21 individuais ou elementos da
paisagem sejam visíveis e materiais ou não, são arranjos em um certo contexto funcional.
Caso nenhum elemento – e por consequência toda a paisagem – for alterado, este contexto
funcional estará geralmente em equilíbrio. Podemos assim, distinguir entre uma abordagem
fisionômica ou funcional (fisiológica, ecológica) para a observação da paisagem.
Entretanto, a expressão dada para a Ecologia da Paisagem privilegiou inicialmente os
estudos dos ecossistemas, deixando de lado os componentes abióticos em que, uma orientação
mais holística22 só ocorreu após 1945, quando estes componentes foram inseridos na análise
de forma a possibilitar a espacialização das questões ecológicas.
Tais características articulavam-se, pela primeira vez, a análise espacial (própria da
Geografia Física) com a análise funcional (próprio da Ecológica Biológica) (RODRIGUEZ &
SILVA, 2002, p.96) desenhando, desta maneira, o futuro conceito de geossistema.
Segundo Passos (2006, p.44) e Reis Júnior e Hubschman (2007, p.557) o período dos
anos cinquenta e sessenta é considerado aquele que afirma a doutrina da Landschaftovedenie.
As questões de método incitavam a comunidade geográfica a discutir o aparecimento de
recursos aperfeiçoados que somados a problemas pendentes (microregionalizaçào econômica
e o mapeamento integrado físico+humano) compunham um pensamento em tom holístico. A
partir de então, efetiva-se com a Teoria Geral dos Sistemas23 novas ideias e possibilidades
quanto a abordagem sistêmica às investigações geográficas em todas as escolas, como

21

As partes que compõem o sistema são, segundo Rodriguez et al (2007), Mendonça (2001) são os elementos ou
as unidades, relações, atributos, entradas (inputs) e saídas (ouputs).
22
A abordagem holística sistêmica é necessária para compreender como as entidades ambientais físicas, por
exemplo, expressando-se em organizações espaciais, se estruturam e funcionam como diferentes unidades
complexas em si mesmas e na hierarquia de aninhamento. Simultânea e interativamente há necessidade de
focalizar os subconjutnos e partes componentes em cada uma delas, a fim de melhor conhecer seus aspectos e as
relações entre eles (CHRISTOFOLETTI, 2000, p.01)
23
Fruto da preocupação da biologia teorética, torna-se um paradigma alternativo para a ciência e para aqueles
que buscavam um novo viés de pensamento em suas persquisas.
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exemplo, o interesse pelos sistemas não-isolados abertos24 e, portanto, complexos.
Estes, por sua vez, podem escolher modos de comportamento diversos em respostas as
modificações do meio; permitindo que as mesmas abandonem os estudos fragmentados e
isolados – reducionistas - da natureza e partam para os estudos de síntese, holísticos e
integrados, inserindo as ações antrópicas.
A partir de então, segundo Santos (2014, p.15) a Teoria Geral de Sistemas fundamenta
muitas pesquisas que apresentam como princípio o estudo da totalidade da realidade com uma
visão holística, pois, esta prevê uma visão da natureza de forma integrada. Já Christofoletti
(1999) enfatiza que o termo sistema está associado à noção de natureza como funcionamento
orgânico e suas funções são desempenhadas de modo integrado e interdependente. A
abordagem holística e sistêmica permitem entender como as entidades físicas ambientais se
estruturam e funcionam, englobando o estudo de sua complexidade.
Assim, a partir do entendimento sistêmico do ambiente, retoma-se a paisagem como
mediadora da relação sociedade – natureza em que enfatiza a necessidade que a geografia
física possuía de analisar o meio natural incluindo as modificações antrópicas.
Sobre essa nova concepção teórica, para Vicente e Perez Filho (2003, p.334)

o paradigma sistêmico na geografia insere-se na necessidade de uma reflexão sobre
a apreensão analítica do complexo ambiental, através da evolução e interação de
seus componentes sócio-econômicos e naturais no conjunto de sua organização
espaço-temporal, sendo neste contexto que surgem as propostas de cunho sistêmico
e sua fundamentação integrada da abordagem do objeto de estudo, e do entedimento
todo (sistema) e de sua inerente complexidade.

Tal contribuição passa a ser largamente reconhecida como uma das mais importantes
para o conhecimento sobre paisagem em geografia e, especialmente, para a geografia física,
tanto no que diz respeito à “ordem epistemológica, quanto de estruturas funcionais”. Tem-se
assim, as primeiras bases epistemológicas dentro de uma lógica “paisagística”
(CHRISTOFOLETTI, 1999; PASSOS, 2006-2008; BARBOSA, 2014, p.100).
Ao inserir no conceito de paisagem nas abordagens ecológicas (potencial ecológico)
acrescentando à totalidade dos elementos geográficos, o ecótopo, o geógrafo Troll define - o25

24

Os sistemas não-isolados efetuam troca de energia e/ou matéria com os demais sistemas dentro do universo.
Podem ser subdivididos em dois: fechados, quando há troca somente de energia e não de matéria, como exemplo
o ciclo hidrológico; e, abertos, quando há trocas de anergia e matéria, tanto recebendo quanto perdendo, a
exemplo, uma bacia hidrográfica (CHRISTOFOLETTI, 1979; 1999). Os sistemas não-isolados abertos são os
mais abundantes na natureza.
25
É uma região que apresenta regularidade nas condições ambientais e nas populações animais e vegetais.
Corresponde à menor parcela de um habitat, possível de ser discernida geograficamente. “Meio ambiente de um
ecossistema”(TRICART, 1977, p.20).
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como a extensão do conceito de biótopo (utilizado pela biologia com finalidade similar) à
totalidade dos elementos geográficos, em especial os abióticos26.
A partir desta abordagem, o conceito de sistema foi plenamente incorporado aos
estudos da paisagem, considerada como um sistema aberto. Eis aí, os primeiros elementos
para a sistematização do conceito de geossistema27 através da tentativa de hierarquização28 da
paisagem – como uma proposta didática de estudo, onde cada nível é visualizado para que o
todo possa ser compreendido. Para Troll (1950) citado por Troll (2003, p.72) a paisagem é
definida assim, como
“una parte de la superficie terrestre com una unidad de espacio que, por su imagen
exterior y por la actuación conjunta de sus fenómenos, al igual que las relaciones de
posiciones interiores y exteriores, tiene un carácter específico, y que se distingue de
otros por fronteras geográficas y naturales”.

Essa tendência iniciada por Troll em 1939 ligada às relações organismo – ambiente
trouxeram a tona um novo viés para o estudo do meio ambiente a partir da abordagem
paisagística, influenciando, além de outras correntes teóricas e outras concepções sobre o
estudo da paisagem e da análise integrada que, nas décadas de 1950 a 1960, relacionam-se
com o planejamento de ocupação das terras.
Dentro deste contexto, Troll afirmava a integração dos elementos naturais e
antrópicos, como também, reafirmava que seria impossível tentar dissociá-los, pois estão
interagindo uns com os outros. O que possibilita a reflexão que a interação de ambos, pode ser
a responsável pela formação dos mosaicos característicos impressos na superfície terrestre.
Ainda em tal contexto, a perspectiva era a de não restringir apenas às paisagens
naturais, mas também, de englobar as paisagens derivadas da ação humana. A intenção era
focar a ecologia da paisagem aos propósitos humanos como os planejamentos territoriais,
urbanos e regionais. Assim, motivado – particularmente - pelas novas perspectivas oferecidas
pela fotografia aérea, a paisagem é definida como a entidade visual e espacial total do espaço
vivido pelo homem (CHRISTOFOLETTI, 1999).
26

São todas as influências que os seres vivos possam receber em um ecossistema, derivadas de aspectos físicos,
químicos ou físico-químico do meio ambiente, tais como a luz, a temperatura, o vento, entre outros.
27
A Teoria Geral do Geossistema propota por Sochava (1977) foi formulada no sentido de ampliar a Teoria
Geral de Sistemas ao estudo das paisagens naturais, sejam elas modificadas ou não pela ação do homem.
28
A teoria de hierarquia emerge da Teoria Geral do Sistema (TGS) e tem como principal conceito, o nível de
organização; trata-se de uma teoria de sistemas em escala. Cada nível de organização pode ser considerado um
sistema que contém subsistemas em níveis mais baixo e está contido em sistemas de nível acima, com uma
organização hieráquica (O’NEILL, JOHNSON, KING, 1989 apud SANTOS, 2014, p.16). Para a autora (p.22),
no estudo desta teoria, escalas múltiplas de análise podem ser utilizdas e tal ação, dependerá do detalhamento do
uso e da área de abrangência, tanto espacial quanto temporal. Não sendo, portanto, indicado por essa teoria o uso
de uma única escala de estudo, visto que, quando se altera a escala, altera-se também o que se observa.
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No entanto, embora Bertrand (2009, p.11-12) comenta que o determinismo abrupto na
noção de Landschaft da geografia alemã afeta a iniciativa de se compreender a integração dos
elementos da paisagem por meio de uma base unificada na segunda metade do século XIX.
Para contrabalancear esse contexto, na década de 1940 do século seguinte, Paul
Schmithüsen em 1942, com uma ideia mais holística e sinérgica da paisagem, denominada de
Landschaftchaftskomplex, tratou dos aspectos dinâmicos e da funcionalidade da paisagem e
propôs que a Geografia deveria considerar e estudar a paisagem como um todo
(CHRISTOFOLETTI, 1999; MEZZONO, 2010).
E assim, a abordagem da ciência da paisagem na escola alemã orienta-se,
simultaneamente em duas direções: uma abordagem naturalista, que se denominou de
paisagem natural (Naturlandschaft) e outra de paisagem cultural (Kuturlandschaft). Esta
última, por sua vez, inclui a paisagem natural e humana.
Tais ideias – alicerçadas na abordagem sistêmica - contribuíram para formar o
conceito de paisagem - composta por elementos naturais e passíveis de interferências
antrópicas -, bem como, efetivam o entendimento de que a integração destes elementos são
responsáveis pela compreensão dos diferentes mosaicos terrestres.
Quanto aos estudos sobre a paisagem orientada a partir da cultura, destacar-se-á Otto
Schlüter. Apesar de este lançar o termo naturlandschaft-kulturlandschaft, define não somente
a paisagem cultural ao propor que a descrição fisionômica associasse os elementos tanto da
natureza quanto os culturais - justificando a importância dos aspectos culturais de
determinado grupo social na configuração da paisagem. Como também, a primeira visão
fisionômica da paisagem aproximando-a da realidade, uma vez que o homem pode aproximarse dela por meio da percepção dos sentidos (visão). É o conceito de paisagem que se afirma e
influencia os geógrafos alemães em seus estudos.
Rougerie & Beroutchavili (1991) apontam que estes estudiosos se contrapõem às
abordagens de cunho predominantemente naturalistas como originalmente formulado,
descaraterizando-as. Isto porque, ao apoiar-se sobre uma descrição fisionômica da paisagem
aplicada aos elementos da natureza, inclui também, o papel da sociedade/dos elementos
culturais. O que resulta na abordagem de paisagem em sua totalidade, formada pela
combinação tanto de elementos naturais quanto de culturais.
Sobre tal momento, Mateo (2006, p.2) discorre que a paisagem cultural era o resultado
da dialética entre o povo e o território. Em suas palavras, “el paisaje, se identificaba así com
el resultado de las relaciones entre el hombre com su medio, y se manifestaba como la
expressión sintética y visual de la región sintetizando la realidad geográfica”.
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Posto isto, entre as décadas de 1930 e 1940, o contexto histórico no qual a Alemanha
estava inserida, possibilitaram inicialmente que os estudos geográficos tivessem uma
preocupação com a questão cartográfica das paisagens e, mais tarde – devido ao contexto da
segunda guerra – as preocupações residiram na organização territorial e no seu entendimento.
Cabe evidenciar que é na década de 1960 que se opera a grande tranformação, pois,
(…) Particularmente na termodinâmica e, com o desenvolvimento da Teoria Geral
dos Sistemas (CHORLEY & KENNEDY, 1971; CHRISTOFOLETTI, 1999), o
espaço passa a ser visto como um conjunto estruturado de objetos e/ou atributos no
qual as interrelações estruturais e funcionais criaram uma inteireza que obviamente
não se encontraria quando desagregado. O objeto da geografia passa a ser
compreendido como o estudo da organização espacial, que resultaria da interação de
dois subsistemas: o geossistema e o sistema socioeconômico e cultural (VITTE,
2007, p.39)

Assim, em 1963, Troll utilizando a concepção de Tansley sobre o ecossistema,
modifica a definição de ecologia da paisagem, definindo-a como uma disciplina científica que
se ocupa do estudo da complexa interrelação entre as biocenoses e o meio, que existe nas
diferentes áreas da paisagem (MATEO, 2006, p.13).
Nesta perspectiva, seguindo a abordagem de Schlüter, e em uma linha de trabalho da
Ecologia da Paisagem de Troll, as figuras de destaque na Alemanha quanto aos estudos de
integração e de diferenciação da paisagem passaram na década de 1970, a ser Ernst Neef
(1908 – 1986) e Gunter Haase (1923 – 2009).
Ambos utilizaram-se da abordagem sistêmica – que como tal, permite identificar um
sistema maior abrangendo um conjunto de outros menores, ou vice-versa, sistemas menores
dentro de um conjunto maior - de forma a incorporar o conceito de sistema aberto e o papel da
sociedade dentro do estudo da paisagem, conforme a figura 3.
Intenta-se ainda que para os dois autores, segundo Passos (1988, p.33), o homem
encontra-se vinculado ao seu meio (Umwelt) e aos demais homens (Mitwelt), não somente
pelo intercâmbio de matéria e energia, mas, também através do intercâmbio de informação.
Neste sentido, o homem passa a ser o interventor e agente influenciador no que tange à
dinâmica da paisagem.
Desta forma, segundo Neef, a paisagem reflete uma estrutura integradora entre os
componentes físicos (clima, solo, geologia, hidrografia, relevo) e pensa-se também na
intervenção antrópica que é expressa de uma forma mais objetiva nas observações de Haase,
por meio das formas de uso e ocupação do solo.
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FIGURA 3: A concepção da paisagem de acordo com Neef (1967) e Haase et al. (1991)
Nature (nature area, natural system)
Landscape (cultural landscape)

FONTE: VITTE (2007)

É pertinente evidenciar que a preocupação de Haase era de apontar a necessidade de
considerar em seus estudos, os aspectos naturais e os técnicos (tecnosfera), bem como, a sua
funcionalidade para um território maior. Segundo Mezzono (2010, p.4) Haase apontava para
“a necessidade de considerar as propriedades e potencialidades da paisagem visando um
balanço harmonioso, tanto das condições econômicas e sociais, como das condições
geoecológicas para o processo de reprodução social”. Para tal, Haase utilizou os pontos de
vista da abordagem de Troll sobre a Ecologia das Paisagens.
É importante ressaltar que no final da década de 1970, as pesquisas geográficas sobre
a paisagem foram organizadas em duas vertentes, uma sistêmica e outra cultural. Na qual, a
primeira concentrou seus estudos na interação dos componentes naturais e, como esses são
modificados pela ação antrópica. E a segunda estudou as relações entre cultura e o meio
ambiente, analisando o comportamento da sociedade e a construção das paisagens culturais.
Assim, com a abordagem sistêmica novas perspectivas de análise baseada numa maior
integração entre os elementos componentes da paisagem começaram a fazer parte dos estudos,
caracterizando uma nova produção do conhecimento geográfico (OLIVEIRA & SOUZA,
2012, p.160).
Somente no final do século XX, houve uma reaproximação entre paisagem-objeto e
paisagem-sujeito. Na qual, segundo Mateo et al. (2007) desenvolveu-se metodologicamente
em virtude de três fatores conceituais: das idéias da cibernética de Wier; dos pressupostos da
Teoria Geral de Bertalanffy e da variável sistemo-térmica de Rand.
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A partir destas considerações, as contribuições da escola germânica ao introduzir o
conceito de paisagem como categoria de análise científica possibilitaram tratá-la até os anos
de 1940, como um conjunto de fatores naturais e humanos, ao mesmo tempo integradora e
fragmentária. Ou seja, tem-se um conceito que buscava integração entre a geografia física e a
geografia humana e, que por meio da Teoria Geral dos Sistemas obteve uma oportunidade
teórica de integrar os campos díspares da disciplina sob um ponto de vista sistêmico.
Assim, esta representatividade em relação ao desenvolvimento da base teórica e
metodológica dos estudos sobre a paisagem na geografia alemã em uma perspectiva holísticaintegradora-sistêmica reflete nas pesquisas de outras principais escolas (anglo saxônica,
russa/soviética, francesa), a começar pela utilização do termo paisagem.

3.1.4.2 A abordagem da ex-URSS (a Landschaftovedenie): a paisagem modelada em
Geossistemas

Embora considerada como uma das mais significativas escolas geográficas na
formação do conceito de paisagem - sob a influência das concepções da escola germânica -, é
importante sublinhar dois pontos: um no final do século XVIII, quando a noção de paisagem
entra na língua29 russa, por meio de dois termos30 já existentes em outras línguas: landschaft e
paysage.
E o outro, no final do século XIX e início do século XX, em especial, durante os anos
de 1890 a 1920, quando com o propósito de identificar, classificar e cartografar as suas
unidades naturais e assim, valorizar as vastas regiões pouco habitadas dos Urais, do Cáucaso e
da Sibéria, são realizados vários trabalhos que permitiram a análise e a compreensão do meio
ambiente a partir da configuração da paisagem derivada das interações entre entre a natureza
viva e não viva.
Desta forma, por meio de ambos períodos identifica-se que em um primeiro momento,
a escola assumiu o termo landschaft, distanciando-se da representação sensível da paisagem.
E em um segundo, o conhecimento, a análise e a interpretação das suas unidades naturais
integradas tem privilegiado, por meio da adoção de abordagens de sínteses pautadas na
integração e/ou diferenciação, além do desenvolvimento de uma concepcão que entende a
natureza, considerando as suas diversas escalas, como uma totalidade dialética, a busca por
29

A língua russa não possui uma palavra para paisagem, desta forma, emprestam o termo alemão landschaft.
Segundo Frolova (2007, p.160) essas palavras – landschaft e paysage – durante dois séculos e, nos anos de
1930 a 1940 do século XX, foram sinônimas. À primeria fora atribuído o sentido científico e à segunda, o
sentido artístico e simbólico por excelência.
30
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modelos que pudessem determinar o potencial de uso da terra.
Esta última característica, além de motivar os soviéticos para o desenvolvimento de
modelos sistemáticos de mapeamentos dos elementos da natureza, motiva discussões
contínuas entre os geógrafos a respeito da morfologia, da sua estrutura e dos seus métodos de
estudo sob uma perspectiva materialista.
Assim, apesar do conceito de paisagem ter sido trabalhado por vários geógrafos russos
no fim do século XIX, Anoutchine e Dokoutchaev propuseram métodos de investigação mais
concretos e definiram a paisagem como objeto investigador da geografia.
O primeiro utilizou-se muito do método da comparação geográfica (concepção da
escola alemã), dando ao mesmo tempo, atenção específica à história de formação dos objetos
e fenômenos naturais, apostando nos relatórios de causalidade.
Já o segundo, o mineralogista Vassiliy Vassiliévitch Dokoutchaev (1848-1903)
apoiou-se nas reflexões à idéia filosófica espalhada no século XIX, de que a natureza é única,
contínua e indivisível. E na análise prática da prática agrária iniciou a gênese das ideias
sistêmicas ao propor questões sobre o papel do solo nos sistemas territoriais.
A partir de então, no século XX, os estudos geográficos russos se relacionaram mais
com o sistema (solo) do que com a vegetação, fato que proporcionou a formulação dos
fundamentos da pedologia31.
Assim, ao reunir a noção de “landchaft” (paisagem) ao do “Complexo Territoriais
Naturais (CTN)” – este inclui os processos físicos, químicos e bióticos, colocando a vegetação
como diferenciadora nas tipologias das unidades da paisagem e o solo, conforme Passos
(1998, p.34), como “resultado da interação entre os elementos relevo, clima e a vegetação” –
que se desenvolvem no interior de um complexo sistêmico, reconhecem a ciência da paisagem
a partir da nomenclatura de Geografia Física Complexa.
Para Frolova (2007, p.162-163), esta nova abordagem com relação aos elementos da
natureza fortaleceu as interações entre a vegetação, o relevo, a geologia, o clima e a atividade
humana e orientou a geografia russa para a análise sintética da paisagem e a história da sua
formação.
Ainda para a autora, a nova ciência da paisagem, denominada de Landschafttovedenie
– emerge como resultado do esforço para reunir duas ideias, a da descontinuidade do meio –
produto de sua estrutura pluricomposta – e a da sua continuidade a sua unidade no espaço e
tempo, uma vez que a paisagem estaria ao mesmo tempo, vinculada aos fatos visíveis – fruto

31

É o estudo dos solos no seu ambiente natural.
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da observação, ponto de partida das descrições geográficas tradicionais – e a apreensão dos
fenômenos inacessíveis a intuição humana, como a organização estruturada do espaço
geográfico.
Nesta perspectiva, influenciado nas ideias de Douktchaev, no sentido e busca em
elaborar princípios gerais para explicação e classificação das áreas naturais, o geográfo Lev
Semionovich Berg (1876 - 1950), discípulo de Anoutchine, propõe no início do século XX, a
partir do seu artigo “Ensaio da divisão da Sibéria e do Turcomenistão em Regiões Pitorescas e
Morfológicas” (1913), a primeira definição científica da paisagem.
Definindo – a como uma região, na qual, as particularidades do relevo, do clima, das
águas, do solo, da vegetação e da atividade antrópica são organizadas num conjunto
geográfico harmonioso (Figura 4), de acordo com um modelo32 que pode repetir-se dentro de
uma mesma zona geográfica.

FIGURA 4: Primeiro modelo de paisagem L. S. Berg

FONTE: FROLOVA (2007)

A concepção adotada por Berg alinha-se a noção funcional e espacial de uma natureza
integrada, o que propõe uma nova dinâmica ao estudo da paisagem pela Geografia, ao
considerá-la como um sistema ambiental. No entanto, ao abordá-la como uma unidade
espacial homogênea, dentro de uma mesma zona geográfica, analisada como um complexo
territorial original e, como um tipo de região geográfica de uma escala precisa, trouxeram
32

Os modelos que sintetizam sistemas têm a finalidade de fornecer um quadro global da totalidade do sistema,
estabelecendo o grau de conhecimento sobre as partes componentes, interações entre os elementos e
funcionamento interativo entre os inputs e os outputs do sistema. O objetivo é compreender o sistema como um
todo em vez de se basear no estudo detalhado de elementos individuais do sistema ou numa determinada
sequência encadeante dos processos envolvidos em uma categoria de fluxo (CHRISTOFOLETTI, 1999, p.11).
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pontos de vista antagônicos sobre a abordagem da paisagem (FROLOVA, 2007, p.163) e ao
mesmo tempo, contribuíram para um modelo científico e objetivo da representação da
paisagem que se afasta, progressivamente, do modelo sensível.
Este antagonismo sobre a abordagem da paisagem possibilitou a Berg o
questionamento sobre “qual o lugar é necessário atribuir para o homem na paisagem?”. E
neste sentido, ao considerá-lo como uma força exógena à paisagem, seu ponto de vista
original é alterado (figura 5).
A partir de então, Berg procurou acrescentar aos estudos sobre à Landschaft, a
dimensão temporal, de forma a distinguir os processos de dinâmica temporária, o
desenvolvimento histórico do complexo e os efeitos das ações antrópicas sobre ele.
Assim, com esta proposta, Berg delimita os campos da morfologia da paisagem,
dinâmica da paisagem, tipologia e classificação das unidades, ciência da paisagem aplicada e
cartografia das paisagens (ROUGERIE, 1991 apud SARTORELLO, 2014, p.25).

FIGURA 5: Modelos de paisagem que se afirma nos anos de 1940

FONTE: FROLOVA (2007)

Coaduna-se aqui, que é a partir dos pontos de vistas opostos por parte dos geógrafos
da paisagem, especialmente entre aqueles que visam uma abordagem que totaliza, segundo a
qual, o homem faz parte da paisagem que a transforma, e àqueles da abordagem dualista,
segundo a qual, o homem representa uma força externa à paisagem, que surge uma nova
concepção que visa resolver os problemas metodológicos.
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E neste sentido, nos anos de 1930 e 1940, ainda com métodos de análise descritivos, a
ciência da paisagem é reconhecida na Rússia como um ramo da geografia, como também a
geomorfologia, a biogeografia e a pedologia. No entanto, as mudanças que o novo regime
político impôs à análise geográfica da paisagem, requereram da ciência geográfica, novos
métodos de análise, como exemplo, o modelo qualitativo e quantitativo.
Nesta perspectiva, em 1931, a abordagem quantitativa se afirma na geografia russa
com o acadêmico A. A. Grigoriev. No seu artigo “Estudo físico-geográfico da URSS”
escreveu que o método descritivo e qualitativo não podia mais conservar sua importância na
geografia e coloca no centro dos estudos geográficos a esfera geográfica, ou geoesfera, que é
composta por massas aéreas, água e uma base litológica. Os seus componentes sofrem
influência da energia do Sol, que provoca a sua transformação e o aparecimento dos solos, dos
vegetais e dos animais, considerados como processo físico – geográfico único, cuja paisagem
é uma expressão. Sublinhando ser impossível estudar a fisionomia da paisagem sem analisar o
seu conteúdo material, que pode ser exprimido em fórmulas e equações. Para ele seria
impossível apreender o desenrolar dos processos geográficos no espaço sem compreender a
dinâmica temporal do meio (FROLOVA, 2007, p. 166).
No entanto, segundo Guérassimov (1966 apud FROLOVA, 2007, p. 167), como a
ciência da paisagem não resolveu os problemas metodológicos ligados à investigação e à
elaboração dos métodos objetivos e precisos de divulgação científica dos seus objetos de
investigação, a base teórica e metodológica em relação a paisagem não se aplicava mais as
novas esferas. O que emerge para esta escola, necessidades de renovação da pesquisa que
enfatizassem a interface sociedade – natureza de um dado espaço, a fim de compreender a sua
dinâmica a partir de uma visão de totalidade.
Assim, é nas décadas de 1950/60, que as pesquisas desta escola se destacam com a
adoção da concepção da paisagem como um sistema. O empenho dos soviéticos em encontrar
um modelo teórico que possibilitasse realizar a classificaçãode um “sistema geográfico
natural homogêneo associado a um território” (BEROUTCHACHVILI & BERTRAND, 2009,
p. 93) - considerando as diversas escalas -, levaram-os à elaboração da Teoria do
Geossistema33, pautada nos conceitos da Teoria Geral dos Sistemas difundida por Bertalanffy
(1901-1972). Por meio desta nova concepção-teoria34, novas ideias foram adotadas devido ao
encontro de similaridades entre o funcionamento sistêmico de um organismo com o
33

Como uma classe peculiar de sistemas dinâmicos abertos hierarquicamente organizados e correspondem a
fenômenos naturais que englobam os fatores econômicos e sociais, os quais influenciam na estrutura e
peculiaridades espaciais (SOCHAVA, 1977; 1978).
34
Baseado na modelização e quantificação dos elementos da paisagem.
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funcionamento sistêmico das paisagens. Isto porque, conforme observado em Olivier Dolfus

o estudo dos sistemas encontra-se, por conseguinte, bem no centro da análise
geográfica, na medida em que oferece a possibilidade de decompor as operações, de
observar as relações de causalidade e as interrelações, de verificar a eficácia de
certos agentes e processos, de medir as inércias e coerções (DOLFUS, 1973, p.61).

Desse modo, o enfoque sistêmico com seus modelos passa a oferecer novos conceitos
- como exemplo, invariantes e variáveis de estado - e abordagens de investigação do território
– pautado na análise holística-integrada - que através das pesquisas do meio ambiente, dos
estudos de impactos, etc., configuraram uma nova necessidade para a caracterização das
regiões geográficas: o de paisagem integrada.
É da necessidade de obter-se uma visão inteira do mundo, de maneira em que
compreenda-se as relações entre os elementos que compõem uma paisagem que há uma vazão
da ideia de que o ser humano, como parte deste sistema, influencia no equilíbrio dos fluxos de
matéria e energia e, portanto, não poderia deixá-lo de lado.
E neste contexto, entre as décadas de 1960 e 1970, especialmente a partir de 1963, que
a noção e o termo geossistema é definido35 pelo especialista siberiano Viktor Borisovich
Sochava (1905 – 1978) como um modelo teórico. No qual, irá efetivar-se com o esforço de
aplicar este modelo36 aos estudos da superfície terrestre.
Porém, anteriormente à epoca em que Sochava promove o desenvolvimento do tema
“geossistema” a geografia soviética já apresentava aspectos bastantes consolidados na
discussão referente a uma regionalização das áreas naturais enquanto entidades reais
(materiais), compreendendo a fácies37, o envelope geográfico38 e toda a gama de unidades
intermediárias, com a publicação da primeira edição do livro39 “Princípios de Ciência da
Paisagem e Regionalização Físico-Geográfica” em 1965, de Anatolyi G. Isachenko
(CAVALCANTI, 2013, p.99).
35

No artigo intitulado Definição de alguns conceitos e termos da geografia física (1963).
“Um modelo representa a reflexão sintética regulada do sistema por meio de símbolos, signos numéricos ou
descrições matemáticas, muitas vezes graficamente, o que, na aparência exterior, o assemelha a um gráfico. As
investigações de campo por um físico-geógrafo são reduzidas, principalmente, à coleta de informações, para
posterior estabeleciento de gráficos e modelos” (SOCHAVA, 1977, p.13).
37
Ou fácies físico-geográficas, constitui-se como a menor unidade numa divisão natural do terreno.
38
Apresentado por Isachenko (1973), corresponde à parte externa da crosta terrestre que inclui a litosfera (com 4
a 5 km de espessura), a hidrosfera, a troposfera (altitude entre 8 e 16 km) e a biosfera. É nesta, que os elementos
bióticos, abióticos e humanos interagem, produzindo como estruturas emergentes as paisagens (RODRIGUEZ;
SILVA; CAVALCANTI, 2004 apud CAVALCANTI, 2013, p.82).
39
Neste, segundo Cavalcante (2013, p.99) o autor divide a Geografia Fisica Integrada em duas disciplinas:
Ciência da Paisagem que visa o estudo das unidades de dimensões locais (˂10 2 km2), que é sinonima à
Geotopologia de Sochava e a Regionalização Físico-Geográfica tratando do estudo de unidades superiores a 10 2
km2 (grosseiramente falando).
36
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Ainda segundo o autor referenciado (2013, p.83-87), na proposta taxonômica de A. G.
Isachenko (1991), diferenciam-se unidades e subunidades geradas por condicionantes
cósmicos e atmosféricos (zonais), tal como faixas com mesmo clima regional; em seguida,
diferenciam-se unidades e subunidades naturais formadas por processos geológicosgeomorfológicos (azonais), tal como morfoestruturas com diferentes dimensões. Recordemos,

diferente do agrupamento utilizado para identificar as unidades da estrutura
morfológica da paisagem (fácies, tratos, etc.), as unidades de dimensões meso,
macro e megarregionais são diferenciadas a partir da divisão lógica do Envelope
Geográfico da Terra, divisão esta que baseia-se em fatores bioclimáticos
(denominados zonais) e geológico-geomorfológico (azonais) (ISACHENKO, 1991
apud CAVALCANTI, 2013, p.85).

No entanto, o cruzamento das unidades zonais e azonais permite classificar os
geossistemas regionais. E, de acordo com o geógrafo Solntcev, como numa mesma região é
possível que existam indivíduos40 com características muito similares, sobretudo nos níveis
hierárquicos de menor ordem (fácies, tratos41, localidades42, etc), para poupar esfoço, propôs
que os mapas apresentassem não os indivíduos, mas sim seus tipos (ISACHENKO, 1973 apud
CAVALCANTI, 2013, p.87).
Cavalcanti (2013, p.83) enfatiza que entre a fácies e o envelope geográfico são
descritas uma série de subunidades naturais, que para a geografia russo-soviética, o modelo
destas subunidades físico-naturais intermédiárias que inclui os agrupamentos hierárquicos de
fácies para distinção do ambiente geográfico de dimensões locais e mesorregionais, proposto
por N. A. Solntcev tornou-se consagrado e incorporado por Sochava.
No referido modelo, uma fácies é considerada como parte de outra unidade geográfica
maior, denominada Trato (Urochische – урочище, em russo). As áreas naturais formadas pela
interação funcional de tratos são denominadas por Solntcev de paisagem (ландшафт). Estas,
geralmente apresentando uma dimensão mesorregional (10 a 102 km2) estão mais próximas do
conceito de geossistema de Bertrand, sendo denominadas por Sochava de macrogeócoros.
Define-se assim, neste contexto, a paisagem como “uma área geneticamente
homogênea, com uma repetição regular de combinações inter-relacionadas da estrutura
geológica, formas de relevo, águas superficiais e subterrâneas, microclimas, solos, fito e

40

Denominação dada a cada área natural identificada.
Corresponde a uma associação funcional de fácies, associação esta definida pela conectividade e interação no
que se refere à circulação de substâncias (água, sedimentos, nutrientes, etc.) e tem como exemplo clássico o vale
(ISACHENKO, 1973; ZUCHKOVA; RAKOVSKAIA, 2004 apud CAVALCANTI, 2013, p.83).
42
No modelo de Solntsev, localidade corresponde a um nível hierárquico de classificação, definido com base
num padrão de drenagem comum a um determinado substrato geológico (CAVALCANTI, 2013, p.90).
41
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zoocenoses” (SOLNTCEV, 1948 apud CAVALCANTE, 2013, p.83-84).
Como se pode notar, segundo o autor referido (ibdem, 83-103), embora a definição de
fácies, substratos e tratos está associada a uma classificação por agrupamento, enquanto a
paisagem é definida - no modelo russo-soviético - por uma divisão lógica comparada ao
resultado de um agrupamento; as unidades derivadas do cruzamento de elementos zonais e
azonais não foram referenciadas pelos estudos de Sochava.
Assim, percebe-se que, apesar de haver certo consenso acerca das unidades fisicogeográficas existentes, o modo de agrupar a informação irá diferir largamente nas demais
propostas. Na qual, Sobre este contexto, o quadro 7 sumariza as características de cada
categoria de unidades, bem como, os elementos necessários e/ou auxiliares à sua
identificação.
QUADRO 7: Características e critérios para a identificação de unidades zonais e azonais

Zonal

Unidade

Características e Critérios de Identificação

Cinturão

Mesmo regime de radiação solar

Zona

Similaridades termohidrológicas e dos biomas num Cinturão

Subzona

Similaridades termohidrológicas e diferenças internas dos biomas numa
Zona

Continente

Superfície continental numa mesma placa tectonica

Subcontinente

Maior regime deformacional na superfície do continente (Plataformas e

Azonal

Faixas Móveis
País

Maiores atributos morfotectônicos do subcontinente
Combinação entre padrões espaciais de manchas de solos, biomas e
clima regional

Domínio

Maiores atributos morfotectônicos do Pais, história e condições
morfosedimentares semelhantes num País

Subdomínio

Grandes conjuntos geoecológicos, rupturas de decluves regionais,
conjuntos de manchas de solos, historia e condições morfosedimentares
semelhantes num Domínio

Setor

Grau de continentalidade e distribuição dos biomas

Subsetor

Grau de continentalidade e distribuição dos biomas num Setor

FONTE: ISACHENKO (1991) adaptado por CAVALCANTI (2013)

Desta forma, é baseado na noção de unidades físico-geográficas que a análise
genético-estrutural da paisagem se consolida na Rússia na metade do século XX. No entanto,
pouco havia sido feito no sentido de uma abordagem integrada sobre a dinâmica e evolução
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das paisagens. Mas, é nas décadas seguintes do referido século, com a adoção da linguagem
sistêmica e com a teoria geossistêmica que dissemina-se entre os geógrafos russo-soviéticos a
necessidade de renovação e revisão terminológica da noção de paisagem como entidade real.
Visando resolver os problemas epistemológicos-metodológicos de estudo da paisagem
de uma forma mais integrada, onde os componentes naturais e sociais apresentam-se como
fator importante, Sotchava percebe o meio natural organizado por meio de hierarquias
funcionais. O que utilizou-se do conceito de Landschaftskunde (paisagem natural),
considerando-a como sinônimo da noção conceitual de geossistema e mais, estreou a análise
espacial articulada com a análise funcional. Conforme observado na sua afirmação

em condições normais, deve-se estudar, não os componentes da natureza, mas as
conexões entre eles; não se deve restringir à morfologia da paisagem e suas
subdivisões mas, de preferência, projetar-se para o estudo de sua dinâmica, estrutura
funcional, conexões, etc (SOCHAVA, 1977, p.2)

Nesta perspectiva, a escola soviética conforme a observação de Bertrand e Nikolai L.
Beroutchachvilli (1978) passa a ser a responsável pelos estudos que permitiram a passagem
do complexo natural territorial à paisagem. Na qual, define o geossistema por combinações de
matérias e/ou entre os componentes de um sistema natural, bem como, suas variações no
tempo, acrescentado pela ação das atividades antrópicas. E desta forma, caracteriza-o

por uma morfologia, isto é, pelas estruturas espaciais verticais (os geohorizontes) e
horizontais (os geofácies); um funcionamento que engloba o conjunto de
transformações da energia solar ou gravitacional, dos ciclos da água, dos
biogeociclos, assim como dos movimentos das massas de ar e dos processos de
geomorfogênese; um comportamento específico, isto é, para as mudanças de estado
que intervém no geossistema em uma dada sequencial temporal”
(BEROUTCHACHVILI e BERTRAND, 2009, p.93)

Dito isso, o geossistema de Sochava (1977, p.6) foi proposto como forma de conexão
entre os fenômenos naturais com a sociedade, de forma em que, todos os fatores econômicos e
sociais que influenciam sua estrutura e peculiaridades espaciais são tomados em consideração
durante o seu estudo e suas descrições verbais ou matemáticas. Para Sochava (1978, p.7),
“(…) os fatores antropogênicos e espontâneos, condicionado a estrutura de um geossistema,
podem, em todos os casos, serem referidos à categoria de naturais, mesmo quando seguem
certos procedimentos socioeconômicos”.
Assim, apesar do autor considerar que as mudanças nas estruturas espacias da
natureza: geologia, geomorfologia, clima, solo, vegetação, etc, ocorrem em uma escala
temporal diferente das mudanças antrópicas, a paisagem passa a ser a expressão de diferentes
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combinações e dimensões, ou seja, o objeto de estudo passa a abordar as relações entre os
diversos elementos geográficos e sua subordinação ao espaço.
No mesmo sentido, Ross (2006, p.59) explica a ideia de que os geossistemas
constituem espaços territoriais denominados de unidades de paisagens, unidades de terras,
unidades ambientais ou ainda sistemas ambientais, guardando certo grau de homogeneidade
físionômica, reflexo dos fluxos naturais de energia e matéria entre os componentes e das
inserções humanas por meio de atividades econômicas ao longo da história.
Ainda para o autor, esta “homogeneidade” fisionômica presente no geossistema é
expressa principalmente pelos elementos que se revelam concretamente às vistas humanas, ou
seja, por intermédio do relevo, da vegetação e das diferentes formas de usos da terra.
Assim, no sentido de proceder a mapeamentos em variadas escalas e espacialização
territorial, a proposta taxonômica43 de geossistema de Sochava (1978, p.3-4) sugere que a
tipologia44 dos mesmos não deva se basear nas características similares dos tratos ou
paisagens, mas na estrutura e dinânica da fácies. E apresenta uma nomenclatura bem
particular para as unidades naturais (geossistemas), em que as categorias e ordens de
geossistemas correspondem, respectivamente, aos geômeros45 e geócoro46 (Quadro 8).
QUADRO 8: Subdivisão taxonômica dos geossistemas por Sochava

FONTE: SOCHAVA (1978; p.22) modificado por CAVALCANTI (2013)

43

Agrupamento de unidades físico-geográfica semelhantes em tipos, caracterizando uma tipologia.
Classificação mais utilizada nos países orientais. O conceito de tipo pode aplicar-se apenas para a
diferenciação e comparação entre paisagens e unidades locais. Todavia para as unidades regionais e planetárias,
a tipologia não é tão importante, uma vez que o número de unidades similares não é tão grande quanto nas
unidades de pequena dimensão (ISACHENKO, 1973 apud CAVALCANTI, 2010, p.44).
45
Quando definem unidades territoriais homogêneas.
46
Definem espaços territoriais com o conjunto de unidades heterogêneas.
44

83

É evidente que no cerne da questão que envolve a identificação e diferenciação das
unidades físico-geográficas, está na compreensão da estrutura hierárquica dos sistemas de
classificação. Assim, em destaque à hierarquia Sochava (1977) comenta que a

hierarquia de construção é a mais importante feição dos geossistemas. Devido a isso,
tanto a área elementar da superfície da Terra, quanto o geossistemas planetário, ou
as subdivisões intermediárias do meio natural, representam uma unidade dinâmica,
com uma organização geográfica a ela inerente (SOCHAVA, 1977, p.9).

Neste contexto, o dinamismo do geossistema que além de abertos podem ser
hierarquizados dentro de sua organização, e assim, inclui todos os elementos da paisagem
como um modelo global, territorial e dinâmico, aplicável a qualquer paisagem concreta,
definido como

uma classe particular de sistemas dirigidos, sendo o espaço terrestre de todas as
dimensões, onde os componentes individuais da natureza se encontram em uma
relação sistêmica uns com os outros e, com uma determinada integridade,
interactuando com a esfera cósmica e com a sociedade humana (SOCHAVA, 1977;
1978).

Nesta significação, Sochava hierarquiza (figura 6) o geossistema em três ordens de
grandeza: de dimensão planetária, regional e topológica; percebidas em ordem escalar
decrescente, do global ou terrestre, passando pelo regional, de grande extensão e pequena
indo até o topológico, de pequena extensão e escala de detalhe (BARBOSA, 2014; PASSOS,
2006-2008; SOCHAVA, 1978).
Para esta classificação hierárquica dos sistemas, as menores unidades homogêneas
representativas dos geossistemas ou geossistemas elementares seriam as Biogeocenoses 47. Em
posição hierárquica superior estariam as Fácies e acima destes os Grupos de Fácies. E, em
andar acima a estes estão as Classes de Fácies. O Geoma representaria o geossistema de
ordem superior. Em relação aos heterogêneos, o nível elementar seria representado pelo
Geócoro Elementar. Em posição superior a ele estariam os Microgeócoros ou uroschishche,
entendidos como regiões. Acima dos microgeócoros estão posicionadas as localidades,
entendidas como Mesogeócoros ou mestnost. Os Topogeócoros, denominados de áreas
(oblasti), seriam o nível superior às localidades e os Macrogeócoros ou distritos (okrug),
estariam no topo da escala de abordagem, representando os macrogeossistemas heterogêneos.
Sobre tal subdvisão dos geossistemas, ao levar em conta a real inserção dos geócoros
47

Também pode ser chamada de biota ou comunidade biológica, é uma associação de comunidades que habitam
um ecótopo, isto é, determinada região com condições ambientais homogêneas (RIGHI, 2012, p.28).
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de níveis mais baixos naqueles de níveis mais elevados, Sochava (1977; 1978) citado por
Cavalcante (2013, p.100) refere-se a eles como possuindo diferentes ordens, classificando-os
em microgrócoros (sinômimo de Tratos), mesogeócoros (sinônimo de Localidades),
macrogeócoro (sinônimo de paisagens) e etcs. Igualmente, sendo os geômeros
correspondentes a diferentes tipos de unidades, eles são referidos como possuindo diferentes
categorias definidas pela generalização tipológicas da fácies, assim tem-se: grupo de fácies,
classe de fácies, geomas (agrupamentos de classes de fácies), subgrupos de geomas, grupos de
geomas e assim por diante.
FIGURA 6: Ordens de geossistemas e a divisão topológica e regional da paisagem de acordo
com Sotchava (1971)

FONTE: SOCHAVA, 1971, p.280

Vale asseverar que o geossistema em Sochava é compreendido não somente como
uma unidade natural dinâmica de qualquer dimensão, da maior dimensão espaço-temporal
(toda a superfície terrestre) à menor, como exemplo, um pequeno setor morfodinâmico de
encosta com mesmo sistema de transformação pedológica e estágio de sucessão florestal. Em
que, este ordenamento escalar dos geossistemas impõe subdivisão da paisagem em ordens de
grandeza, que representam o campo de ação da geografía física. Mas, também por se
encontrar em um determinado estado de dinâmica, as estruturas primitivas, as mudanças de
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estado e as funções de determinado componente, são fundamentais para o seu entendimento e
classificação.
Segundo Sochava (1977;1978), os elementos fundamentais da composição dos
geossistemas são os aspectos naturais, portanto, tendo como foco principal o funcionamento e
a necessidade de se conhecer os geossistemas, o autor deixa claro a necessidade de também se
caracterizar a adição de valores sociais e econômicos dentro de um geossistema.
Ao considerar as paisagens construídas pelo homem, estas nada mais é do que estados
variáveis de primitivos geossistemas naturais, podendo ser referidos à esfera de estudo do
problema da dinâmica. O que deve considerar em seus estudos, os fatores humanos.
Neste contexto, a geografia física que antes estava pautada a compartimentar as várias
disciplinas acadêmicas que tinham por objetivo fragmentar todos os componentes naturais,
evolui para uma prática de correlacionar as nuances existentes entre os meios físicos e suas
trocas de energia.
Sobre tal, para Ross (2006, p.27) a proposição teórico-metodológica e prática
apresentada por Sochava e demais geógrafos da ex-URSS, inserida no modo russo-soviético
de perceber a geografia física voltada a aplicação, é uma mudança “significativa dos
geógrafos diante dos problemas de planejamento e desenvolvimento econômico e social, de
um lado, e dos problemas ambientais, de outro”. O que, ainda para o autor referenciado

desloca de uma posição passiva de uma geografia analítico-descritiva para uma
geografia preocupada com a aplicação dentro de um discurso de desenvolvimento
que leve em conta a “conservação e a preservação da natureza e, mais do que isso,
que tenha a intenção de contribuir para a promoção de melhorias/otimização dos
ambientes naturais, que são, é possível dizer, nos dias atuais, alguns dos
pressupostos para o desenvolvimento sustentável da humanidade” (2006, p.27).

No entanto, embora haja um avanço teórico-metodológico na Geografia Física a partir
da investigação do geossistema pelos geógrafos soviéticos - investigado por meio de
transectos, estações experimentais, análises de laboratório, métodos gráficos e estatísticos,
modelagem e mapeamento em grande escala, resultando em uma teoria de dimensão
geográfica (ROSS, 2006, p.25) - o modelo proposto por Sochava recebeu críticas
principalmente referente à análise da escala na acepção do termo geossistema e pela
dificuldade de inserção da variável social para a escala proposta. Mas, outras contribuições
lapidaram a proposta e expandiram a aplicação dos geossistemas aos estudos voltados para os
ambientes naturais e antropizados.
Assim, em um contexto global, apesar de a paisagem ter sido um tema central na
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geografia desde os anos 20 do século XX, seu conceito só consolida-se de fato, como conceito
chave dessa ciência, após os anos de 1970.
O paralelismo entre objetividade e subjetividade presente na definição desse termo
dificultou a formação de uma base conceitual sólida. E até os anos de 1960, os maiores
avanços foram com a escola soviética, no âmbito da paisagem natural caracterizada por ser
uma paisagem objetiva e naturalista com ênfase no quadro natural, cuja análise fora realizada
com a utilização de modelos prospectivos (PASSOS, 2006-2008; BARBOSA, 2014, p.100).
Desse modo, os estudos da paisagem ocorreram a partir da denominação de Geografia
Física Complexa ou Global, evidenciando não somente que a base dessa teoria corresponde ao
conceito de que as geosferas terrestres estão interrelacionadas por fluxos de matéria e energia,
como também, seria um artifício teórico para interpretar a complexidade das relações
socioambientais. Ou seja, o geossistema é a parte teórica da tentativa de classificar,
cartografar e interpretar a paisagem de uma forma científica e relacional.
No entanto, diante das “dificuldades da língua alemã quanto a sua entrada no mundo
de língua latina, a cultura geográfica alemã acabou por se disseminar por geógrafos franceses,
que beberam do néctar geográfico da Alemanha e com isso ajudaram a construir o
conhecimento geográfico do século XX” (ROSS, 2006, p.27).

3.1.4.3 As contribuições francesas

No tocante à escola francesa, os primeiros estudos da paisagem iniciaram no século
XIX com Paul Vidal de La Blache (1845 – 1918) ao considerar como elementos básicos, na
organização e para o desenvolvimento dos estudos geográficos: as características
significativas dos pays e regiões48, por meio dos componentes da natureza e dos originários
das atividades humanas.
No entanto, La Blache não usa o termo e apesar de propor a corrente possibilista,
retificando a separação entre os elementos físicos – territoriais e os humanos – sociais das
paisagens, sua proposta de análise regional conseguiu inter-relacionar o homem com o meio
natural, em uma visão em que o meio físico servia de suporte para o desenvolvimento dos
grupos humanos. Define-se então, a relação homem-natureza como objeto de pesquisa
geográfica na perspectiva da paisagem.
Neste contexto, embora a abordagem da paisagem passa a ser a entrada do geógrafo
48

Este termo foi, durante um longo tempo, o pilar da geografia francesa, aplicando-se tanto para os conjuntos
físicos, estruturais ou climáticos, quanto para os domínios caracterizados pela vegetação (GUERRA, 2006).
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para fazer o inventário da Terra, no qual, olhar e descrever, comparar e sintetizar constituemse em ferramentas básicas para a leitura da paisagem é pertinente salientar que até a metade
do século XX, a paisagem não aparece na França como tema de pesquisa.
Todavia, o interesse aos estudos sobre a paisagem seguindo o paradigma sistêmico
inspirados nos geógráfos russo-soviéticos e nas concepções geoecológicas de Troll passam a
ser destaque nesta escola a partir da década de 1960 e 1970, com os estudos de Bertrand49 e
do geomorfólogo Jean Tricart50.
Estes destacaram-se como os mais característicos da produção recente e da renovação
da geografia física a partir do desenvolvimento de suas pesquisas e do estabelecimento de
abordagens e de propostas teórico – metodológicas próprias e bastante úteis para a
classificação das diversas paisagens.
Desta forma, em 1968, em um dos centros de estudo da paisagem a Universidade de
Toulouse-Le Mirail, George Bertrand toma como base a construção do conhecimento sobre a
“ciência da paisagem” e procura demonstrar que o estudo da paisagem deve basear-se no
conceito e nos métodos do geossistema. Para tanto, estabelece uma nova maneira de abordar a
paisagem, na qual, tornou-se como uma das mais difundidas na geografia.
Inspirado na geografia soviética e em diversos “land-use” anglo saxões é por meio da
análise geossistêmica que estuda as combinações e as interações entre as sociedades humanas
e os meios ambientes naturais que contribuem para a estruturação e o funcionamento de seus
territórios (BERTRAND & BERTRAND, 2007, p.113), apresenta proposta de utilização da
abordagem geossistêmica para o estudo e classificação das paisagens terrestres.
A priori, tendo em vista que na Geografia daquela época havia uma fragmentação em
diversos compartimentos os ramos da Geografia Física, o modelo metodológico convergeria
num objetivo comum, os esforços entre as diferentes disciplinas da geografia física (figura 7).
O modelo geossistêmico (figura 7) apresenta uma ampla gama de dimensões espaciais
definidas -, que expressa o sentido de uma geografia física global (espaço geográfico) em que
a paisagem é definida não apenas como uma simples adição de elementos geográficos
disparatados, mas, de uma interdependência sujeita à ação do tempo.

49 A partir do artigo “Paysage et geographie physique globale: esquisse methodologique”, publicado em 1968,
propõe uma análise sistêmica da paisagem.
50 Com sua obra Ecodinâmica (1977), publicado pelo IBGE; sintetiza a concepção geoecológica de Troll e lança
as bases para o delineamento,em 1980/1990, da concepção de Ecogeografia ou Geoecologia.
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FIGURA 7: Modelo Geossistêmico em comparação ao modelo positivista da Geografia Física

FONTE: BERTRAND (2007)

Nesta perspectiva, é interessante ressaltar que há uma diferença entre a concepção
geossistêmica de Bertrand e de Sochava. Para este o geossistema pode adquirir qualquer
tamanho, já Bertrand, utiliza a palavra geossistema51 para se referir a uma categoria espaçotemporais da paisagem, porém, reorganiza os componentes da Geografia Física entorno de
uma unidade integradora, ou seja, do geossistema.
Assim, sob o paradigma sistêmico, se desenvolveu na Geografia física um movimento
de ruptura com a visão reducionista. E a partir disso, a ênfase das pesquisas sobre a paisagem
recaem nas interações entre os seus diversos componentes, objetivando uma abordagem
sistêmica da paisagem total – na qual considera igualmente importante todos os elementos
51 Correspondem aos dados ecológicos relativamente estáveis. Ele resulta da combinação de fatores
geomorfológicos (natureza das rochas e dos mantos superficiais, valor do declive, dinâmica das vertentes,…),
climáticos (precipitação, temperatura…) e hidrológicos (lençóis freáticos epidérmicos e nascentes, Ph das águas,
tempos de ressecamento dos solos). É o potencial ecológico do geossistema (BERTRAND, 1972, p.18).
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dentro do sistema, sem priorizar este ou aquele -, composto por cinco atributos fundamentais
para classificá-la, a saber: a estrutura, o funcionamento, a dinâmica, a evolução e a
informação. Mas, o que passa a interessar são as dinâmicas espaciais e temporais das
paisagens formalizadas e o seu funcionamento.
Dito isso, a paisagem é, numa determinada porção do espaço, homogênea na escala
considerada, que se caracteriza pela combinação dinâmica, portanto instável, entre dois
subconjuntos: um físico (abióticos – rocha, água, ar – e biótico – vegetais e animais) e outro
humano, resultante da combinação de elementos físicos, biológicos e antrópicos; que fazem
da paisagem um conjunto geográfico indissociável que evolui em bloco, tanto sob os aspectos
entre os elementos que a constituem, como sob os efeitos da dinâmica própria de cada um
desses elementos considerados separadamente.
Esta relação resulta da combinação entre o potencial ecológico (relevo, clima e
hidrografia), a exploração biológica (vegetação, solo e fauna) e a ação antrópica
(organograma 3). E ao incorporar de forma clara e direta o elemento antrópico em sua
definição de geossistema, Bertrand contextualiza-o como influente e transformador da
paisagem.
Neste contexto, para Troppmair e Galina (2006, p.81) o geossistema é como “um
sistema natural, complexo e integrado onde há circulação de energia e matéria e onde ocorre
exploração biológica, inclusive aquela praticada pelo homem”. Nesta definição a ação
antrópica produz alterações em todo o sistema.
ORGANOGRAMA 3: Esquema de interação dos elementos da paisagem no geossistema

Potencial Ecológico

Exploração Biológica

(Clima+Hidrologia+Geomorfologia)

(Vegetação+Solo+Fauna)

GEOSSISTEMA

Ação Antrópica

FONTE: BERTRAND, 1971, p.13; BERTRAND & BERTRAND, 2007, p.18
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No entanto, nesta evolução, equivale considerar as variações espaciais, de massas,
energias e de suas combinações, junto às variações do tempo, pois, compreender como estão
estruturados os componentes da paisagem, como ele funciona, depende de certo equilíbrio em
que ela se encontra no momento em que for realizada a observação.
Nesta linha, Passos (2007, p.54) ressalva que o geossistema também é apreendido
como um conceito espacial, visto que se materializa sobre o terreno; como um “conceito
naturalista”, já que “não privilegia fatores biológicos e leva em conta o conjunto do meio
geográfico”, e como um conceito antrópico, pois, integra os impactos das atividades humanas.
Assim, a proposta dinâmica de Bertrand traz uma contribuição ao considerar o estágio
evolutivo da paisagem, sua situação clímax e o sentido geral da dinâmica (progressiva,
regressiva ou estável), mediante a conclusão de que o equilíbrio entre o potencial ecológico e
a exploração biológica caracteriza um geossistema em biostasia52 e que a ação humana
quando implica alterações sensíveis desse equilíbrio, responde por um geossistema em
resistasia.
De acordo com o quadro 9, a classificação tipológica de Bertrand, envolve seis tipos
de geossistemas, agrupados assim, em dois grupos dinâmicos.

QUADRO 9: Classsificação tipológica para o geossistema segundo Bertrand

FONTE: RIGHI (2012)

Para Bertrand (2004), os geossistemas em biostasia referem-se às paisagens em que a
geomorfogênese é nula, portanto, o potencial é, relativamente, estável. A evolução do
geossistema é determinada pela pedogênese e por processos bioquímicos, que aliados à
intervenção antrópica podem provocar uma dinâmica regressiva da vegetação e dos solos, não
comprometendo, gravemente, o equilíbrio entre o potencial ecológico e a exploração
biológica.
52

Utilizando-se dos conceitos descritos por Erhart (1956).
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Desta forma, os geossistemas em biostasia podem ser classificados conforme o grau de
estabilidade em geossistemas climácicos, onde o clímax é conservado e a intervenção humana
limitada. Em geossistemas paraclimácicos, surgem no decorrer de uma evolução regressiva,
através da modificação parcial do potencial ecológico ou exploração biológica, devido à ação
antrópica. Geossistemas degradados com dinâmica progressiva surgem em áreas onde cessou
a interferência antrópica, com exploração biológica progressiva, e geossistemas degradados
com dinâmica regressiva representam as paisagens fortemente humanizadas, onde a ação
antrópica é preponderante.
Já nos geossistemas em resistasia, a geomorfogênese domina a dinâmica das
paisagens. A erosão, o transporte e o acúmulo de sedimentos geram a estabilidade das
vertentes e a modificação do potencial ecológico, que consequentemente, afetará a exploração
biológica. Os geossistemas em resistasia dividem-se em geossistemas com geomorfogênese
natural, onde a erosão limita o desenvolvimento natural da vegetação e dos solos, e
geossistemas regressivos com geomorfogênese liagada à ação antrópica, são paisagens em
resistasia bioclimática, cuja geomorfogênese é provocada pelo homem.
Desse modo, esta classificação em tipologia de geossistema, em dois conjuntos
(biostasia e resistasia), ao caracterizar a organização espacial, oferece subsídios ao
planejamento ambiental e possibilita a definição de áreas de preservação, de conservação e de
recuperação. E assim, a cartografia dos geossistemas dará como produto uma carta sintética,
resultante da elaboração global das pesquisas setoriais e integradas em que possibilita reflexão
sobre os fenômenos fisionômicos, ecológicos e dinâmicos.
O esforço de Bertrand dar-se-á assim como também observado por Passos (2003,
p.69), com o objetivo de permitir “apreender globalmente a paisagem na sua dimensão
socioecológica – o termo ecológico sendo cmpreendido numa perspectiva histórica que é
aquela do “estudo das relações entre sociedades sucessivas e os espaços geográficos que elas
transformam para produzir, habitar e sonhar”.
No entanto, assegurar-se-á que as paisagens sob a perspectiva do materialismo
dialético e sob o ponto de vista sistêmico “são as unidades geoecológicas resultantes da
interação complexa de processos naturais e culturais. Elas podem se originar, existir e
desaparecer sem a interferência humana, mas sua representação não é independente da
cultura” (CAVALCANTI, 2014, p.18).
Cavalcanti (2013, p.100) define a paisagem como um sistema dinâmico que passa a
ser observada como um conjunto de componentes com temporalidades distintas, ou
polissistemas. A partir desta, pode-se distinguir duas categorias de geossistemas componentes
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(ou geocomponentes): aqueles que possuem uma taxa de mudança muito lenta (invariantes) e
aqueles que possuem uma taxa de mudanças mais rápida (variáveis de estado).
Ainda para o referido autor, é possível identificar a idade da paisagem como a época
em que a invariante se formou. Uma mudança na invariante significa uma evolução da
paisagem, enquanto as alterações nas variáveis de estado53 representam a dinâmica dos
geossistemas.
Desse modo, para Bertrand e Bertrand (2007, p.73), o conceito de geossistema, ou
sistema geográfico ou sistema territorial é um conceito integrador à análise integrada, um
método para aprender os sistemas de interrelações que dominam a evolução dos complexos
naturais. É um conceito de inspiração naturalista que leva em consideração as massas, os
volumes e os funcionamentos bio-físico-químicos.
E como um modelo para a compreensão do espaço geográfico complexo, entre o
natural e o humano, possibilita constatar através da definição bertraniana de paisagem, que o
geossistema é uma categoria espacial centrada na dinâmica dialética das relações entre os
elementos biofísicos e antrópicos. Nesta, o homem possui a mesma ordem de relevância dos
elementos naturais dentro do sistema geográfico.
Monteiro (2000) e Mateo (2006) evidenciam que os ensinamentos dos estudos
geossistêmicos consideram que paisagem é um sistema dinâmico, ou seja, é uma unidade que
possui um funcionamento que opera perante uma variabilidade temporal referente ao seu
equilíbrio dinâmico, no qual, se altera conforme o tempo de resposta em razão dos diferentes
ritmos naturais dos elementos abióticos e bióticos (SILVA, 2016).
Assim, o geossistema ao englobar o homem tanto como um componente antrópico
como quanto um componente biótico, a abordagem gera confusões entre geossistema e
ecossistema.
No entanto, apesar de ambos tratarem de uma aplicação da teoria geral dos sistemas e
da modelização sistêmica da natureza, são conceitos distintos e não podem ser confundidos. O
conceito de ecossistema é a interpretação biológica da interface terrestre e, diz respeito a
comunidade de seres vivos e as suas relações com o seu entorno.
O fato é, por negligenciar a escala, tanto no espaço quanto no tempo, não é
classificado como um conceito geográfico; enquanto o geossistema é a sua interpretação
geoquímica (as combinações de massas e energias), é um conceito territorial, uma unidade
53

Compreende as mudanças ocorridas na paisagem a partir do estabelecimento do sítio (unidade formada pela
relação entre um tipo de substrato, sua forma de relevo e seu regime de drenagem), mas que não impliquem na
mudança completa de suas características (ISACHENKO & REZNIKOV, 1996; ISACHENKO, 2007 apud
CAVALCANTE, 2013).

93

espacial bem delimitada e analisada em uma dada escala. Neste fica explícito que o enfoque é
a unidade dos sistemas e subsistemas (BERTRAND& BERTRAND, 2007; NEVES et al.,
2014), conforme figura 8.
FIGURA 8: Os geossistemas e os ecossistemas em suas peculiaridades

FONTE: adaptado de Raij (1994) apud NEVES et al. (2014)

A título de exemplificação, NEVES et al. (2014, p.281) apresentam algumas
possibilidades tipológicas do emprego do ecossistema e do geossistema (quadro 10), visando
um melhor entendimento da aplicação dos mesmos, devido a importância do geossistema
junto às análises geográficas, visto que há nele a possibilidade de explicar a dinâmica social
através de sua apropriação do espaço, transformando-o em território.

QUADRO 10: Características comparativas entre o estudo ecossistêmico e geossistêmico
Tipo de
estudo
Fauna
Flora

Ecossistema
Estuda a composição e estrutura
e dos elementos faunísticos e
florísticos, associados aos fluxos
de energia do sistema.

Localização

Independente da escala humana,
podendo estar em âmbito local,
regional e global, o que dificulta a
sua mensuração aos processos
geográficos

Relevo

Como fator limitante/associativo à
presença de recursos naturais
através da intensidade de sua
inter-relação com os demais
elementos do sistema.

Geossistema
Relaciona a fauna com o nível de degradação,
comparando-a com o ambiente em seu estágio
natural, objetivando potencializar a sua
preservação
em
relação
à
atividade
socioeconômica.
Dependente da escala de atuação e
interferência social. Diferenciam-se no bojo do
geossistema as geofácies e geótopos, por meio
da homogeneização e grau de ligação entre os
componentes do sistema.
Localização e distrribuição espacial a fim de
dimensionar a sua qualidade, quantidade,
fragilidade e potencialidade à atividade
humana.

…Continua
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…Continuação
Tipo de
estudo

Solo

Recursos
Hídricos

Ser humano

Ecossistema

Geossistema

Como fator limitante/asociativo à
presença de recursos naturais
através da intensidade de sua
inter-relação com os demais
elementos do sistema.
Em função do ambiente água
salobra ou doce, da sua interrelação e dimensão espacial, bem
como da intensidade de sua interrelação com os demais elementos
do sistema.
Os
estudos
ecossistêmicos
privilegiam em seu foco de
análise os ambientes naturais,
com a finalidade de conhecê-los e
descrevê-los em seus padrões para
que
sirvam
de
modelos
comparativos aos ambientes que
sofreram alterações ocasionadas
pela ação humana e/ou por algum
desequilíbrio natural.

Localização e distribuição espacial, a fim de
dimensionar sua qualidade, quantidade,
fragilidade e potencialidade à atividade
humana.
Localização e distribuição espacial, com a
finalidade de dimensionar sua qualidade,
quantidade, fragilidade e potencialidade à
atividade humana.

Os estudos geossistêmicos se caracterizam por
conhecer e entender a dinâmica espacial pela
influência sobre o potencial ecológico e a
exploração biológica, os quais somados criam
oportunidades às atividades sociais sobre a
natureza, mas em contrapartida este uso do
potencial ecológico e da exploração biológica
interfere na dinâmica natural do geossistema e
consequentemente no ecossistema.

FONTE: NEVES et al (2014)

Dias (2007, p.92) enfatiza que o que diferencia “paisagem” do “geossistema” e do
“ecossistema” é que os dois últimos são produções naturalistas com aspectos sociais
(impactos antrópicos) fundados sobre medidas, com balanços energéticos, dotados de
conceitos espaciais. Enquanto a paisagem é uma análise social, que incorpora o natural
modificado pelas sociedades. Ela é um processo, um produto do tempo e, mais precisamente,
da história social.
A partir de então, lançada a proposta de Bertrand, a visão da paisagem é modificada e
assim, a prioridade passa a ser a relação entre os elementos, determinates na compreensão da
dinâmica geral da paisagem, perceptível quando para George Bertrand (2004, p.147 citado por
Righi (2007, p.30-31):

por essa dinâmica interna, o geossistema não apresenta necessariamente uma grande
homogeneidade fisionômica. Na maior parte do tempo, ele é formado de paisagens
diferentes que representa, os diversos estágios da evolução do geossistema.
Realmente, estas paisagens bem circunscritas são ligadas umas às outras por meio de
uma série dinâmica que tende, ao menos teoricamente, para um mesmo clímax.

Desse modo, quer dizer que a homogeneidade do geossistema, isto é da paisagem,
ocorre em nível das relações e dos processos, ao invés da expressão fisionômica, excluindo a
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possibilidade de delimitações da paisagem, ao nível da aparência, da fisionomia.
E nesta perspectiva, a paisagem, uma noção mais que conceito, permite ao geógrafo
acessar o mundo das representações sociais e da natureza, assegurando uma ligação de
conveniência com os objetos naturais na sua dimensão geossistêmica. Segue na direção de
uma relação multidirecional e interativa entre o natural e o social.
Conforme os autores Bertrand & Bertrand (2007, p.73), o geossistema “não classificase como uma conceitualização de natureza, mas unicamente do espaço geográfico material,
quer seja ou não modificado” pela ação antrópica. Assim,

a transcrição mais ou menos ordenada e coordenada dos elementos naturais e
humanos que constituem um meio natural à análise científica deste mesmo meio
natural não foi efetiva senão a partir do momento em que este último foi considerado
‘a priori’ como um ‘conjunto’ geográfico dotado de uma estrutura e um
funcionamento próprios; isto é, quando uma ‘paisagem’ real e multiforme está
erigida em conceitos” (BEROUTCHACHVILI e BERTRAND, 2009, p.92-93).

O objetivo do geossistema é tratar problemas que as abordagens clássicas e setoriais
não permitiram abordar. É necessário então que a pesquisa desenvolva-se em torno da análise
da paisagem, utilizando o paradigma sistêmico. “Apreender uma paisagem é acumular
conscientemente os obstáculos conceituais e metodológicos e atacarse ao que parece ser um
tecido de contradições” (BERTRAND & BERTRAND, 2007, p.220).
No entanto, como a paisagem é perceptível em diversas escalas, Bertrand, faz crítica a
análise da paisagem de forma fragmentada, pois, a paisagem é um todo, uma entidade global.
E neste contexto, alicerçado no conceito geossistêmico, Bertrand estabelece uma maneira
completamente nova de abordar a paisagem por meio de três distintos niveis de organização:
globais (ou planetários), regionais e locais (ou topológicos), conforme o quadro 11.
As informações evidenciam que a concepção de geossistema de Bertrand apresenta
dimensões espaciais e temporais bem definidas, no qual, a diferencia mais ainda da concepção
genérica de Sochava; classificando-a da maior para a menor paisagem, em seis níveis de
dimensão escalar, definidos basicamente pelos elementos estruturais e climáticos,
denominados como unidades superiores (Zona, Domínio e Região) e, por elementos
biogeográficos e antrópicos, chamados de unidades inferiores (Geossistema, Geofácies e
Geótopo) .
Cabe destacar que a zona corresponde à primeira ordem de grandeza e deve ser ligada
ao conceito de zonalidade planetária e se define primeiramente pelo seu clima e biomas e,
secundariamente, pelas megaestruturas geológicas. O domínio corresponde a unidade de
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segunda grandeza e constitui divisões dentro de uma determinada zona. A região situa-se
entre a terceira e a quarta ordem de grandeza, se relaciona-se a individualização dos aspectos
físicos no interior de um domínio.

QUADRO 11: Proposta de classificação da paisagem de acordo com Bertrand

FONTE: BERTRAND & BERTRAND (2007)

Nas unidades inferiores encontram-se o geossistema, as geofácies e o geótopo. E, é
nesta que as pesquisas de Bertrand centraram-se. Desse modo, o geossistema é compreendido
entre a quarta e quinta grandeza temporo-espacial e, assim, nesta escala situa-se a maior parte
dos fenômenos antrópicos de interferência entre os elementos da paisagem constituindo-se
como a escala mais apropriada e mais interessantes para o geógrafo.
Isto porque, pelo fato de, segundo Bertrand (2004), estar em uma dimensão
compreendida ente alguns quilômetros quadrados e algumas centenas de quilômetros
quadrados. E, inseridos nos geossistemas encontram-se as geofácies e o geótopo (figura 9).
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FIGURA 9: Esboço da sistematização das unidades inferiores de Bertrand

FONTE: RIGHI (2012)

O geofácie corresponde à “menor unidade homogênea diretamente dicernível no
terreno”, com dimensões espaciais entre o metro quadrado ou mesmo o decímetro quadrado
(BERTRAND, 2004, p.148). Situa-se na sexta grandeza e representa assim, uma pequena
malha na cadeia das paisagens que sucedem no tempo e no espaço no interior de uma mesmo
geossistema. O geótopo corresponde a uma forma de modelado menor, e oferece uma escala
microlitógica e microclimática, podendo abrigar uma biocenose típica.
No entanto, Monteiro (2000) evidencia que tanto na classificação de Sotchava como
na de Bertrand, os limites do geossistema não são precisos, nem os podem ser,

já que o geossistema é uma integração de vários elementos não parece lógico que os
seus limites sejam conduzidos por uma curva de nível (relevo), por uma isoieta
(clima), pelo limite (borda) de uma formação vegetal etc., etc., embora considerando
que estas variações ou atributos possam indicar ou sugerir, com maior peso, uma
configuração espacial dos elementos do geossistema, desde que esse “emane” de
uma integração, não é de se esperar que isso seja uma regra” (p.58)

Assim, Bertrand (1971) citado por Ross (2006, p.29) ao tratar das das unidades de
paisagens, defende que todas as delimitações geográficas são arbitrárias, sendo impossível
encontrar um sistema geral do espaço que respeite os limites próprios para cada ordem dos
fenômenos, podendo vilumbrar uma taxonomia das paisagens com dominância física, o que
possibilita desde o início definir os seus limites. E que essa taxonomia deve permitir a
classificação das paisagens em função da escala, situando-a na dupla perspectiva do tempo e
do espaço.
Mas, ao tentar sua aplicação e ao mesmo tempo representá-la cartograficamente,
resultavam grandes dificuldades em estabelecer o que de fato poderia ser um geossistema,
uma geofácies ou um geótopo, ou, dependendo da escala de representação, podia-se confundir
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geossistema com domínio, região natural, e assim por diante (ROSS, 2006, p.31).
Sobre tal proposta de hierarquização em que a paisagem é analisada sob uma ordem de
grandeza e de caracteres inerentes a cada elemento, convém ressaltar Beroutchachivili e
Bertrand (1978), quando o geógrafo francês adota uma nova concepção. O termo geofácies
aparece em outra acepção, sinônima ao conceito de fácies de Sochava, definido como a
associação de geohorizontes54.
Assim, o geofácies da proposta de Bertrand em 1968, antes da 6ª ordem de grandeza,
torna-se após dez anos, sinônimo do que antes era chamado de geótopo. Esta mudança de
concepção de Bertrand está atrelada à mudança terminológica que, em alguns casos, inverteu
o significado atribuído à uma determinada palavra, no caso, geofácies55 (CAVALCANTI,
2013, p.96-98).
Sobre esta nova classificaçao dos autores acima destacados, Oliveira (2013, p.51)
destaca que a análise ocorre em quatro etapas. A primeira refere-se a análise integrada das
variáveis naturais e antrópicas. Uma segunda etapa diz respeito à integração dos usos e
problemas concernentes às unidades homogêneas. A terceira etapa condiz com a síntese que
se processa nas estruturas geossistêmicas com expressão em mosaicos à superfície. Uma
quarta etapa é referente à aplicação de um diagnóstico sobre a área estudada.
Dentre as seis categoria de análise da paisagem a partir do aparato metodológico
geossistêmico configura-se como uma das ordens escalares que pode-se explicar a
complexidade das relações que estão envolvidas no espaço. Para Bertrand & Bertrand (2007),
a classificação da paisagem não pode ser considerada um fim em si, mas sim um passo
seguido pela avaliação de cada unidade.
É importante atentar que o elemento antrópico inserido e caracterizado como agente
transformador da paisagem será perceptível, principalmente, nas análises de escalas inferiores.
Entretanto, para Bertrand, é na escala do geossistema que se situa a maior parte dos
fenômenos de interferência entre os elementos da paisagem que envolve as combinações
dialéticas mais interessantes para o geógrafo.
Considerando a variabilidade de terminologias e acepções intercambiantes, o quadro a
seguir permite uma correlação dos termos utilizados por Bertrand, Sochava e Bertrand
Beroutchchvili.

54

Introduzido por Beroutchachivili para descrever os diferentes componentes da estrutura vertical de uma fácies;
podendo ser definido como um estrato da paisagem onde há combinação de geomassa (hidrosfera, atmosfera,
litosfera, biosfera) (CAVALCANTE, 2013, p.95-97).
55
São estruturas horizontais internas existentes no geossistema e expressa arealmente. Cada geofácie possui uma
estrutura específica de geohorizontes (OLIVEIRA, 2013, p.51).
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QUADRO 12: Correspondência de termos em Bertrand e Sochava

FONTE: CAVALCANTI (2013)

Para Ross (2006), a tentativa em classificar e categorizar as unidades de paisagem e,
neste incluir os geossistemas, resulta em algumas dificuldades e certa confusão em relação a
adoção da escala cartográfica. Ou seja, o equívoco da proposta está na definição de onde
começariam um dado nível taxonômico e onde terminaria o outro em função da escala
cartográfica. Assim,

ao se tentar aplicar tal proposição, e ao mesmo tempo representá-la
cartograficamente, resultavam grandes dificuldades de se estabelecer o que de fato
poderia ser um geossistema, uma geofáceis ou um geótopo, ou dependendo da escala
de representação, podia-se confundir geossistema com domínio, região natural, e
assim por diante (IBDEM, 2006, p.31).

Coaduna-se aqui a visão de Rodrigues (2001, p.72), de que a teoria geossistêmica faz
parte de um conjunto de tentativas ou de formulações téorico-metodológicas da Geografia
Física, surgidas em função da necessidade da geografia lidar com os princípios da
interdisciplinaridade, da síntese, com a abordagem multiescalar e com a dinâmica,
fundamentalmente, incluindo-se a prognose a respeito da última. No cerne dessa interação
estaria o geossistema, como resultante desse processo.
Neste sentido, é por meio da paisagem que a relação geossistêmica se faz visualizar e
permite o entendimento sobre a direção dos fluxos energéticos ali existentes. A dinâmica dos
geossistemas se dá por meio do ajuste dos seus componentes e sua velocidade está em
proporção à intensidade desse ajuste, frente às alterações energéticas de entrada, com
consequências para o fluxo energético de saída (OLIVEIRA, 2013, p.60).
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Desta forma, o esboço metodológico de Bertrand (1972; 1978) apresenta uma
Geografia Física Global que basea-se nos estudos especializados tradicionais onde a grande
inovação trazida pela teoria foi a procura em entender as combinações, a dinâmica e evolução
das paisagens, indo além dos mapas e cartas, na qual, abre-se para a compreensão dos
problemas de organização do espaço.
A partir de então, enfocando diretamente a importância da paisagem aos estudos da
ciência geográfica, Bertrand (2009) lembra que muitos geógrafos só começaram a despertar
para os estudos do meio natural ao observar a paisagem, em suas formas e funcionamento,
pois, é nesta que o inesgotável debate sobre a relação sociedade e natureza toma forma e
constância e é posta como uma prática geográfica explícita.
Guerra e Marçal (2006, p.97) apontam que a geografia tem na visão geossistêmica, um
importante instrumento metodológico, pois esta:

vem se caracterizando como seu objetivo fundamental, considerando que os
geossistemas correspondem a fenômenos naturais (fatores geomorfológicos,
climáticos, hidrológicos e vegetação), porém englobando os fatores econômicos e
sociais, que, juntos, representam a paisagem modificada, ou não, pela sociedade.
Para tanto, seu estudo requer o reconhecimento e a análise dos componentes da
natureza, sobretudo através das suas conexões”.

Neste sentido, a vantagem da teoria dos geossistemas reside na sua importância em
auxiliar mudança de uma abordagem somente analítica e linear para investigar diferentes
aspectos da natureza (estrutura, dinâmica e evolução) sob uma base unificada em termos de
perspectiva e tratamentos dos problemas, com orientação sistêmica, sintética e integrativa,
muito necessária nos dias atuais (NUCCI, 2004; DIAS, 2006; CAVALCANTI, 2013).
Assim, destacar-se-á que a evolução do pensamento sistêmico na ciência geográfica, a
partir, da elaboração da Teoria Geral dos Sistemas por Bertalanffy, seguida do
desenvolvimento do conceito de Ecossistema na Biologia, nos anos de 1930, e da Teoria dos
Geossistemas nos anos de 1960 alçou as bases metodológicas do estudo da paisagem e, em
especial da geografia física nas décadas seguintes.
Sobre tal, Ross (2006, p. 29) enfatiza que o suporte teórico de geossistema, tanto para
os russo-soviéticos como para os franceses, está na noção da paisagem ecológica introduzida
por Troll, a partir do final da década de 1930 e na ampliação do termo e conceito de
ecossistema do botânico Arthur Tansley56 de 1935, desenvolvidas nas décadas de 1940/1950,
Arthur George Tansley (1871 – 1955), botânico inglês, desenvolveu sua pesquisa por meio do “estudo direto
de plantas em seu estado natural”. Trouxe uma contribuição dentro do contexto da institucionalização da
ecologia, na primeira metade do século XX, na Grã-Bretanha ao propor o conceito de ecosystem – ecossistema,
56
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e que alavancaram a geografia fisica dos russos e franceses nas décadas seguintes.
Diante do exposto, as paisagens passam a ser estruturadas a partir das técnicas
quantitativas onde qualquer sistema é maior que a soma de todas as partes e que os elementos
físicos e biológicos integram entre si formando um único sistema.
Desse modo, apesar da discussão de paisagem tenha alçado bases conceituais,
epistemológicas e procedimentais significativas, ela ainda continua a ser um termo impreciso,
podendo ser definido muito mais como uma noção do que um conceito propriamente
(BARBOSA, 2014, p. 101-102; PASSOS, 2006-2008, p.51; ROSS, 2006, p.29).
A geografia física, ao adotar a perspectiva analítica sistêmica encontra um caminho
promissor e sólido para o estudo da complexidade e dinamicidade das organizações espaciais,
a partir das relações sociedade e natureza (abordagem integrada), o modelo geossistêmico –
ainda em andamento – sofreu algumas críticas pela forma como estava sendo desenvolvido.
Pelo fato de que, nesta análise, havia uma dificuldade em inserir a variável humana.
Sobre a proposta bertraniana, Monteiro (2000) salienta que ao tempo em que considera
o geossistema enquanto sistema singular, complexo, no qual interagem os elementos
humanos, físicos, químicos e biológicos, os elementos socioeconômicos não constituem um
sistema antagônico e oponente, mas estão incluídos no funcionamento do sistema.
Desta forma, observando a complexidade existente no dinamismo das paisagens –
agora entendida por meio da concepção geossistêmica como uma entidade natural formada
pelas relações entre os componentes da natureza e impactada pela ação da sociedade -,
Bertrand objetivando uniformizar e simplificar o termo geossistema como unidade
taxonômica, apresentou em 1997, durante o VII Simpósio Nacional de Geografia Física
Aplicada, realizado em Curitiba/Paraná, um outro método de abordagem da paisagem,
denominado por ele como um novo paradigma, buscando reunir os principais pontos da
metodologia anterior (aprimorada), na qual, também estão enriquecendo as discussões
contemporâneas sobre o conceito de paisagem.
A proposta metodológica é a GTP (Geossistema – Território - Paisagem), descrita no
organograma 4.

após rejeitar os termos “organismo complexo”e “comunidade biótica” e considerar o termo “bioma”. Assim, o
ecossistema consistiria na combinação entre o orgânico e o inorgânico e o meio ambiente e organismos
constituiriam um único sistema físico (TANSLEY, 1935 apud KATO & MARTINS, 2016, p.190-193).
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ORGANOGRAMA 4: Compreensão do modelo G.T.P (Geossistema-Território-Paisagem)

FONTE: BERTRAND& BERTRAND (2007).

O modelo G.T.P, apresenta-se em um sistema tripolar e interativo (organograma 5).
Assim, para a análise do geossistema não considera apenas os fatos naturais ou sociais
isoladamente, mas sim, a complexidade expressa nas várias formas de relações construídas,
ou seja, na dinâmica das relações entre a sociedade e o ambiente na sua globalidade.
Na ânsia de preservar a diversidade e complexidade do meio ambiente reconhece a
paisagem como um sistema cuja existência é conferida por um conjunto de
sentidos/valores/representações expressos emtrês categorias híbridas básicas: o geossistema, o
território e a paisagem. Estes têm na variável tempo, o elemento mediador (organograma 5).

ORGANOGRAMA 5: Representação do sistema tripolar proposto por Bertrand (1997)

SISTEMA TRIPOLAR

GEOSSISTEMA
(Naturalista)

TERRITÓRIO
(Sócio -econômica)

PAISAGEM
(Sócio - culturais)

FONTE: BERTRAND (1997) apud TORRES (2003)

De acordo com Passos (2006; 2008) a noção de sistema permitiu o enfoque da
paisagem como um polissistema formado pela combinação dos sistemas natural, social,
econômico e cultural, em integração horizontal, permitindo a análise do conjunto dos
elementos sociais e ecológicos combinados sobre um mesmo espaço. E, desta forma, para
Bertrand & Bertrand (2007, p.284) estudar o geossistema, que é a análise de um território e/ou
de um espaço há que se observar a tríade sistêmica GTP – representada por um sistema
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interativo - em três entradas e tempos.
De acordo com proposta disposta no organograma 4, tem-se como primeira entrada: o
geossistema, uma entrada naturalista, que trata o ambiente como fonte (source). Este abrange
o conceito natural, espacial e antrópico, onde toma por base de análise os elementos
geográficos e sistêmicos, compostos por elementos bióticos, abióticos e antrópicos. Ou seja,
representa o espaço – tempo da natureza antropizada.
Já a entrada do território, é fundada sobre a apropriação e o “limitar/cercar”, representa
o espaço-tempo das sociedades, aquele da organização política, jurídica, administrativa e da
exploração econômica. É o “recurso” (ressource) no tempo curto e instável do mercado ao
tempo do “desenvolvimento durável” e se baseia então, nos processos de artificialização do
ambiente, no qual, analisa-se as repercussões da organização e da funcionalidade do social e
do econômico sobre o espaço considerado, levando em conta o tempo para expor a gestão do
meio ambiente, a distribuição, a poluição, o recurso e a despoluição.
Por último, a paisagem representa o espaço-tempo do retorno às fontes - à percepção aquele da cultura, da arte, da estética, do simbólico e do místico. Com um sentido subjetivo,
ela é o ressourcement de tempo longo, patrimonial e identitário, ou seja, é o espaço-tempo das
representações no sistema ambiental.
A partir de então, a reaproximação destes três conceitos para analisar um determinado
espaço geográfico, de forma integrada, por meio desta metodologia

serve não só para a delimitação e representação cartográfica das áreas, mas também
para detectar os problemas existentes e o grau de responsabilidade da ação antrópica
sobre os mesmos, para planejar estratégias para conter, reverter ou amenizar os
impactos existentes. Pode ser utilizada pelo geógrafo para revelar as formas de
criação, de reprodução e de transformação das estruturas” (PISSINATI &
ARCHELA, 2009, p.11).

Neste sentido, trabalha-se as “trocas de matérias e energia dentro do sistema
(complexo físico-químico e biótico)” (GUERRA & MARÇAL, 2006, p.108) que, segundo
Pissinati e Archela (2009, p.12) esta representação (GTP) pretende

conduzir as ciências à compreensão do funcionamento das unidades de paisagem,
em seu todo naturalista/social/cultural. À medida que os sobre a sustentabilidade vão
tomando outras formas, tal metodologia de estudo também precisa ter sua
flexibilidade. Isto porque todo sistema natural e humano têm uma dinâmica não só
espacial, mas também temporal, uma evolução que contém períodos mais
estagnados e outros mais dinâmicos.

É evidente então, que o estudo do meio ambiente por meio da abordagem paisagística

104

indica apresentá-la na interface entre as relações da sociedade e da natureza, numa
interpretação social da natureza e numa interpretação natural da sociedade. E neste sentido,
resituar a natureza na dinâmica social e a sociedade na dinâmica natural (BERTRAND &
BERTRAND, 2007, p.233) em uma época na qual a paisagem aparece cada vez menos como
uma estrutura ecológica e social e cada vez mais como um processo de transformação, como
um fenômeno inscrito na história, consiste pelo menos em um primeiro tempo, em ir da
sociedade para a natureza (BERTRAND &BERTRAND, 2007, p.224).
E nesta perspectiva, passa-se de uma definição espacial do geossistema para uma
dimensão temporal. Quer dizer que o tempo não é mais utilizado simplesmente como um
período, para medir um período, para dizer isso tem duração de uma hora, um século, mas o
tempo torna-se um processo (TROPPMAIR, 2006; BERTRAND & BERTRAND, 2007).
Como se nota, os sistemas naturais não excluem o homem de sua composição, pois a
este, de acordo com Drew (2005, p.193) é dado uma posição chave no entendimento funcional
de tais sistemas, pois ao longo do tempo as formas de uso de recursos ambientais vão se
alterando conforme o nível técnico que a humanidade apresenta, desde os recursos
geomorfológicos como as vertentes e as planícies fluviais; os biogeográficos como a massa
vegetal e animal; os pedológicos; climáticos e hídricos como os rios e a água subterrânea.
Portanto, é impossível excluir a ação humana da composição dos meios naturais, pois ambos
estão interligados.
Nesta perspectiva, a análise científica da paisagem requer apresentá-la no “coração da
sociedade, onde a cultura e a sensibilidade vêm interferir em questões socioeconômicas e
ecológicas, muito especialmente, naquelas que revelam a gestão do meio ambiente e as
transformações dos territórios” (BERTRAND & BERTRAND, 2007, p.266), como “um
produto de interface que une um território a uma sociedade” (BERTRAND & BERTRAND,
2007, p.257). Conforme observado em L. E. Hamelin citado por G. e Claude Bertrand (2007,
p.87) colocam-se como “um espaço cada vez menos natural e cada vez mais antropizado”.
No entanto, Betrand & Bertrand (2007, p.58) enfatiza que o conceito antrópico não
deve ser considerado como um conceito social. Ele não tem a função de explicar a sociedade
na sua relação com o território, mas é uma ferramenta para entender a fisionomia e o
funcionamento do território sob os impactos das atividades humanas. Em suas palavras,

a inserção do fator antrópico no geossistema se limita, a levar em conta o impacto
econômico e social sobre o complexo territorial natural, isto é, às modificações
impostas aos geofácies e aos geohorizontes e suas consequências sobre os “estados”
e o comportamento do geossistema (p.58).
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Destarte, ao se trabalhar com essa metodologia, deve-se ter em mente uma visão
sistêmica, não se permitindo reduzir a análise da paisagem à soma de seus elementos do meio
geográfico (abióticos, bióticos e antrópicos), posto que estes apareçam dispostos,
interconectados e estruturados de uma determinada maneira (em escalas respectivas
denominadas geótopos, geofácies e geossistema) e a paisagem, em sua totalidade, deve ser
compreendida para além das somas dos elementos disparatados.
É evidente que esse aparato metodológico incentiva o advento de estudos integrados
do ambiente por meio da abordagem das paisagens. Na qual, o geossistema, ao pregar uma
linha teórico – metodológica que se debruça sobre a perspectiva sistêmica permite análises
espaço temporais sustentadas na estrutura, funcionamento e dinâmica dos sistemas e passa a
ser de grande valia para os estudos ambientais, uma vez que favorece a síntese da paisagem,
tão fundamental ao geógrafo.
Sobre esta metodologia, Neves et al (2014, p.276) evidenciam que as três entradas que
compõem o sistema GTP se “baseiam em critérios de antropização (G), de artificialização (T)
e de artialização (P), de forma em que, aproxima o geossistema de uma perspectiva mais
“naturalista”, retomando a concepção de sistema físico ambiental”
A partir de então, os resultados obtidos com as propostas anteriores como a
identificação das representações culturais, os conjuntos de comportamentos socioeconômicos
que interferem sobre um território, levou G. Bertrand (2007) a esboçar um novo paradigma –
que parece ser substitutivo do GTP - para estudar a paisagem: o Sistema de Paisagem
Territorializado (SPT). Por meio deste, os estudos partem do conceito paisagem-território. E,
em “relação com a paisagem em sua acepção banal, o SPT enraiza-se na paisagem vivida,
concreta e socializada. Está territorializado e temporalizado. Reinvindica uma linha global e
interativa, nunca está separado do meio geográfico e sempre é tributário das representações
que lhe dão vida”(BERTRAND, 2010, p.34).
Para o referido autor (2008, p.23-26) é um inventário pré-paisagístico, na qual, cada
um pode completá-lo a seu modo e formalizá-lo em função do seu projeto de paisagem. No
entanto, a análise dar-se-á a partir de duas entradas na paisagem: pelos componentes
materiais, em que, por meio da metodologia do geossistema obtém-se a análise taxonômica e
as suas representações cartográficas; e pelos componentes imateriais, ou seja, a partir da
análise das percepções e das suas representações socioculturais.
Ainda da escola francesa, no fim da década de 1970, Jean Leon François Tricart
(1920-2003), inspirado nas concepções geoecológicas de Troll (1938), propõe uma
classificação dinâmica do recorte paisagístico, derivada da relação sistêmica entre o equilíbrio
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ecológico promovido pelas comunidades biológicas e a instabilidade ambiental causada pelos
processos erosivos.
Ao mesmo tempo, na tentativa de resolver o impasse para qual considerou, a partir da
teoria da bio-resistasia que exclui a possibilidade da dialética com a natureza, uma vez que,
opõe períodos de biostasia com resistasia - sendo que na realidade, esses fenômenos
coexistem e se relacionam entre si -, segundo Tricart (1977, p.17) deveria compreender “os
vários seres vivos em suas relações mútuas e com o meio ambiente. O homem participa dos
ecossistemas em que vive. Ele os modifica e, por sua vez, os ecossistemas reagem
determinando algumas adaptações ao homem”. O que evidencia que o fato de isolar o homem
a um meio natural perde força e sentido diante da nova postura científica.
Tal preocupação aparece de forma bem distinta quando o mesmo expõe o conceito e a
classificação de unidades ecodinâmicas dos ambientes sugerindo que a paisagem - integrada
ao conceito de ecossistema - seja analisada pelo seu comportamento dinâmico a partir
identificação das unidades de paisagem57 tendo como parâmetro básico a relação
morfogênese-pedogênese. Dessa forma,

o conceito de Unidade Ecodinâmica é integrado no conceito de ecossistema. Baseiase no instrumento lógico de sistemas, e enfoca as relações mútuas entre os diversos
componentes da dinâmica e fluxos de energia e matéria no meio ambiente. Portanto,
é completamente distinto do ponto de vista estático do inventário” (TRICART,
1977, p.32).

Neste sentido, em sua definição de paisagem como “uma porção perceptível a um
observador onde se inscreve uma combinação de fatores visíveis e invisíveis e interações as
quais, num dado momento, não percebemos senão o resultado global” (TRICART, 1982,
p.18), a morfodinâmica é vista como elemento determinante no entendimento do processo
evolutivo das paisagens. Como exemplo, o autor enfatiza que o rápido desenvolvimento dos
processos erosivos dificulta a ocupação das terras pelos seres vivos.
Sobre a concepção de unidades ecodinâmicas Ross (1994, p.65) enfatiza que

dentro desta concepção ecológica o ambiente é analisado sob o prisma da Teoria dos
sistemas que parte do pressuposto de que na antureza as trocas de energia e matéria
se processam atraves de relações em equilibrio dinâmico. Esse equilíbrio, entretanto,
é frequentemente alterado pelas intervenções do homem nos diversos componentes
da natureza, gerando estado de desequilibrios temporários ou até permanentes.

Sendo assim, a análise morfodinâmica preconizada por Tricart (1977) baseia-se no
57

Denominadas de unidades ecodinâmicas.
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sistema morfogenético, que é função das condições climáticas, no estudo dos processos atuais,
caracterizando os tipos, a densidade e a distribuição, e nas influências antrópicas e os graus de
degradação decorrentes.
Sua metodologia, alicerçada nos estudos das dinâmicas dos ecótopos, e tendo como
referência a Teoria dos Sistemas, enfoca as relações dos componentes que se desenvolvem a
partir da dinâmica dos fluxos de matéria e energia no meio ambiente. Na qual, esses fluxos
originam relações de dependência mútua entre os fenômenos que tem início a partir de uma
interdependência.
Para o autor, esse conceito – melhor instrumento lógico disposto para estudar os
problemas ambientais - permite adotar uma atitude dialética entre a necessidade da análise e a
necessidade, contrária, de uma visão de conjunto e/ou do todo, capaz de ensejar uma atuação
eficaz sobre o meio ambiente.
No entanto, assim como na proposta de geossistema estabelecida por autores russos,
Tricart também teve dificuldades em realizar gráficos quantitativos, pelo fato de que as
variáveis são de difícil obtenção, por isso permaneceu uma proposta principalmente de análise
qualitativa do meio ambiente.
Nesta perspectiva, para Ross et al (2008) esta abordagem das unidades ecodinâmicas é
voltada ao melhor aproveitamento dos recursos ambientais, de forma que sua exploração não
ultrapasse a capacidade de suporte do ambiente. E mais, para tal resultado, exige um bom
conhecimento dos fluxos de matéria e energia que caracterizam o sistema que para Tricart
(1977, p.68) significa “determinar a taxa aceitável de extração de recursos, sem degradação
do ecossistema ou determinar quais as medidas que devem ser tomadas para permitir uma
extração mas elevada sem degradação”.
Assim, a ótica da dinâmica natural é o ponto de partida de forma a guiar a
classificação dos meios no nível taxonômico mais elevado e, a partir da relação
morfogênese/pedogênese58 estabelece os meios ecodinâmicos.
Ainda segundo o autor, mediante aferição do balanço entre a morfogênese e a
pedogênese, é possível quantificar a ecodinâmica das paisagens, definindo a maior ou menor
estabilidade dos ambientes em decorrência da intensidade dos processos atuais. Quando a
relação for predominantemente favorável à pedogênese, maior estabilidade será conferida ao
ambiente, o que lhe assegurará estado mais avançado de estabilidade. Quando a morfogênse
predominar, configura tendência a um ambiente ecodinamicamente instável.
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A cobertura vegetal assume grande importância.
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Nos casos em que pode prevalecer a manifestação ativa e intensa dos processos
pedogenéticos e dos processos morfogenéticos simultaneamente, configuram-se os ambientes
de transição. Nesta perspectiva, em função da intensidade dos processos atuais, há que se
distinguir três grandes tipos de meios morfodinâmicos, sendo eles: os meios estáveis, os meios
intergrades e os fortemente instáveis.
Nos meios estáveis, a noção de estabilidade aplica-se ao modelado, à interface
atmosfera-listosfera. São aqueles em que os processos mecânicos atuam pouco e sempre de
modo lento, muitas das vezes de maneira imperceptível. Como a evolução é suficientemente
lenta, e o sistema morfogenético não comporta manifestações catastróficas, predomina os
processos pedogenéticos. Prevalece a condição de clímax; a cobertura vegetal é densa e
fechada para evitar o desenvolvimento de processos mecânicos da morfogênses e, por
conseguinte, a dissecação é moderada, o que proporciona a conservação dos ângulos das
vertentes. Assim, a estabilidade ambiental é dada principalmente pela cobertura vegetal, que
interfere na ação mecânica dos processos erosivos, além de fornecer matéria orgânica a
pedogênese.
Já os meios intergrades significam os meios intermediários ou de transição que
asseguram a passagem gradual entre os meios estáveis e os meios fortemente instáveis, ou
seja, um balanço entre as interferências pedogenéticas e morfogenéticas. Caracterizado pela
interferência permanente na relação morfogênese-pedogênese, através de um critério
qualitativo e quantitativo, excerce-se de maneira concorrente sobre um mesmo espaço. Temse aqui, o estado de modificação fitoestável, antes de se ultrapassar o limite de recuperação,
com a possibilidade de restauração de meio estável, ou possibilidade para um meio fortemente
instável.
Por último, os meios fortemente instáveis, estão relacionados à resistasia, são meios
em que a morfogênese é o elemento predominante da dinâmica natural e, fator determinante
do sistema natural, ao qual outros elementos estão subordinados. Caracterizado por uma
cobertura vegetal ausente ou muito aberta, por isso, são fortemente suscetível a ação mecânica
da morfogênese. A degradação antrópica se acrescenta às causas naturais. Assim, resultam de
causas naturais (variações climáticas e efeitos tectônicos) e sobretudo antrópicas (na escala de
tempo histórico), o que implica uma dissecação elevada (pedogênese nula ou incipiente).
Citar-se-á que um quadro de instabilidade pode ser decorrente de condições
bioclimáticas agressivas (com ocorrência de variações fortes e irregulares de chuvas, ventos,
geleiras); relevo com vigorosa dissecação (apresentando declives fortes e extensos); presença
de solos rasos ou constituídos por partículas com baixo grau de coesão; inexistência de
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cobertura vegetal florestal densa; planícies e fundos de vales sujeitos a inundações; e
geodinâmica interna intensa (sismos e vulcanismo).
Sobre a dinâmica destes ambientes instáveis, Ross et al. (2008) caracteriza-os

por notáveis mudanças das formas, frenquentemente alterações sazonal, crônica ou
catastrófica, devido a um importante fluxo de material principalmente grosseiro, mas
não necessariamente. São várias as causas dos ambientes instáveis, tais como as
forças internas como fortes tremores de terra, condicionando deslizamentos de
terras, fluxos de lamas, avalanches de neve e gelo, fluxo de lavas vulcânicas.
Condições bioclimáticas também são causas de instabilidade. Irregularidade
climática é em geral um sério limitante fator ecológico, bem como, as intervenções
das sociedades humanas que ao se apropriarem dos recursos ecológicos no ambiente
geram instabilidade morfodinâmica em diferentes níveis ou graus (p.71).

Desta forma, a ecodinâmica é essencial em projetos de ordenamento e de gestão
territorial, pois evidencia as características naturais dos ambientes identificando as relações
dos diversos componentes e, como estas relações são expressas no espaço.
A partir de então - da dinâmica e da classificação em áreas instável e estável -, as
medidas de uso serão delineadas de acordo com o grau de estabilidade. Em áreas onde a
morfogênese é acentuada devem-se evitar ações que produzam uma instabilidade maior.
As áreas com estabilidade, as medidas serão voltadas para uma sustentabilidade do
local, com propostas que façam as áreas estáveis permanecerem nesta condição, evitando que
ações inadequadas possam provocar uma instabilidade.
Tricart (1977) descreve que estudar a organização do espaço é determinar como uma
ação se insere na dinâmica natural, para corrigir certos aspectos desfavoráveis e para facilitar
a exploração dos recursos ecológicos que o meio oferece.
No entanto, assim como na proposta do geossistema estabelecida por autores russos,
Tricart também teve dificuldades em realizar gráficos quantitativos, pelo fato de que as
variáveis são de difícil obtenção, por isso permaneceu uma proposta principalmente de análise
qualitativa do meio ambiente (SILVA, 2016).
Cabe destacar aqui, que a ecodinâmica teve grande relevância entre os geógrafos
brasileiros, subsidiando uma série de esquemas para a caracterização da vulnerabilidade
ambiental por sensoriamento remoto e geoprocessamento com base nas relações entre os
diversos componentes da natureza num dado local (CREPANI et al, 2001; ROSS et al, 2005).
E de um modo geral, as contribuições francesas tiveram grande difusão no Brasil
devido, principalmente ao grande número de pesquisadores e professores franceses que
atuaram no país durante o século XX.
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3.1.4.4 A contribuição espanhola

Em meados da década de 1970, dentro da concepção desenvolvida pela Geografia
Física, também são relevantes as preocupações e contribuições da Espanha em relação aos
estudos sobre a evolução e/ou gestão da paisagem a partir da aplicação do conceito de
sistema. Nesta, destacar-se-á María de Bòlos Y Capdevila que aprimora ainda mais as
proposições metodológicas iniciais de Sochava sobre o geossistema.
Influenciada pelos escritos da escola francesa, em especial, aos trabalhos de Bertrand;
aos princípios da Teoria Geral de Sistemas, de L. Bertalanffy sua produção científica
distancia-se um tanto da Biogeografia e aproxima-se à Geografia da Paisagem Integrada e,
posteriormente, ao do Planejamento Territorial e da Gestão do Meio Natural.
Neste contexto, da concepção regionalista assumiu o princípio da causalidade, na qual,
estão submetidos os diferentes componentes que definem um determinado espaço geográfico
(bióticos e abióticos) associados aos sistemas socieoeconômicos promovidos pela ação
antrópica e que exerce forte influência sobre a paisagem.
Desta forma, motivada pelas trocas de experiências e pontos de vistas com alguns
departamentos universitários, com destaque as pessoas: V. B. Sochava e F. P. Gerasimov
(Universidade de Moscou), N. B. Berutchachvili (Universidade de Tbilisi), defendem em seus
trabalhos, a partir da década de 1980, o conceito de geossistema como princípio teórico chave
para a caracterização das unidades físico-geográficas enfatizando o papel da energia no
controle da dinâmica ambiental.
Para a autora (1992, p.36) “o geossistema, como o ecossistema, é uma abstração, um
conceito, um modelo teórico da paisagem. Nele encontramos todas e cada uma das
características que definimos como próprias de todo o sistema”.
Neste contexto, propõe um modelo de estruturação em que apresenta o geossistema
como a combinação de um geoma ou subsistema abiótico (litomassa, aeromassa, hidromassa),
um bioma ou ecossistema (biomassa) dentro do qual se deve incluir o homem, e um
subsistema socioeconômico, fruto da produção humana (figura 10).
E ao analisar a concepção do geossistema e como este se aplica aos estudos
integrativos da paisagem, em uma perspectiva de caracterizar e compreender a evolução do
geossistema, Bólos (1981, p.51) enfatiza que

en el geosistema encontramos como en cualquier sistema unos elementos, los
subsistemas, en interconexíon que evolucionan en bloque hacia una dirección
concreta. El mecanismo de esta evolución responde a la entrada de una determinada
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energía, cuyas características intrínsecas por un lado y sus efectos sobre el
complicado mecanismo que ponem en marcha, por el outro, contribuyen a
caracterizar al geosistema ya que permite definir aspectos muy importantes del
mismo. Gracias a esta transformación constante del conjunto del sistema es que se
puede definir tambien el geossitema como un proceso.

FIGURA 10: Estruturação do geossistema e suas conexões por BÒLOS (1981;1992)

FONTE: BÒLOS i CAPDEVILA(1981)

Logo, definido o geossistema como um processo, que é controlado por sua estrutura
(subsistemas) e suas interconexões, sejam estas horizontais e/ou verticais, o desenvolvimento
e o caráter dos processos que ocorrem na superfície da Terra dependem da magnitude e
duração do ingresso de energia no sistema.
Dito isso, a evolução do geossistema depende da entrada de uma determinada energia.
E ao receber energias (inputs), o geossistema entra numa fase de crescimento e evolução onde
se observam o acréscimo de massa à sua estrutura o que causa o aumento de sua
complexidade e estabilidade.
A partir de então os estudos da autora (1992) trazem à tona sua preocupação sobre os
“estados do geossistema”. A mesma evidencia que cada geossistema se define por uma
sucessão de estados que mudam ao longo do ano. Cada estado corresponde a uma estrutura e a
um funcionamento, podendo classificar-se em três grandes grupos.
O primeiro está relacionado aos estados de curta duração que são os que se observam
durante períodos de menos de 24 horas. Interferem nos componentes que experimentam
mudanças de alta frequência, como os parâmetros de aeromassa. Entre eles existem várias
durações: alguns duram minutos, como as mudanças experimentadas pela passagem de uma
nuvem que cobre momentaneamente o sol. Outros, durante um dia como a chuva epor último,
modificações nas latitudes médias durante o dia e a noite.
Os estados de média duração, segundo grupo, apresentam um tempo característico
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compreendido entre 24 horas e um ano. Dentro deles encontram-se os estados vinculados à
circulação atmosférica geral, como o estabelecimento de altas pressões ou a presença de uma
baixa temperatura e, os estados vinculados às diferentes fases estacionais, ao ciclo anual etc.,
que afetam a aeromassa, hidromassa e biomassa. Especialmente podem considerar-se dentro
do campo climático, aos períodos quentes e secos, quentes e úmidos, frios etc. Cada um deles
corresponde a um conjunto de estados característicos.
E um terceiro que refere-se aos estados de grande duração. Estes correspondem a um
período que varia desde mais de um ano até vários milhões. Acham-se vinculados aos fatores
que apresentam variações de baixa ou média frequência. Dentro deles podem-se distinguir os
que se referem aos ciclos de atividade solar ou à evolução de cobertura vegetal, entre outros.
Assim, segundo Bòlos (1992, p.79-80) o conjunto de energias – internas e externas que põe em movimento o geossistema e originam uma série de transformações no geossistema
não atuam de forma anárquica, mas sim o fazem evoluir como um todo até um estado de
equilíbrio.
Na superfície da Terra, a finalidade do geossistema é alcançar este estado, a partir do
qual deixará de aumentar a massa para passar a incrementar sua complexidade e estabilidade.
Ainda afirma não ser fácil estabelecer a relação proposta entre os sistemas naturais e os
sistemas sociais, pelo fato de que

las principales relaciones que pueden encontrarse entre la naturaleza y la sociedad
no son simétricas. La naturaleza puede ofrecer a la sociedad humana signos que
pueden ser percibidos, disposición de recursos, beneficios de muchos tipos y
perjuicios también de muchas clases. La sociedade puede llevar a cabo una
identificación de los signos, tener necesidad, llegar al control a la explotación a la
apropriación de la naturaleza y asimismo incidi en ella mediante un conjunto de ejes
y redes que estructuran todo el subsistema socioeconómico (1981, p.54).

Assim, aponta um primeiro critério apontado para classificar o geossistema, por sua
estrutura dependerá da presença ou ausencia do subsistema econômico, ou seja, pode-se
classificar as paisagens a partir da organização de seus elementos num espaço e ordenadas
conforme o grau de antropização, considerando para tanto, a dinâmica atual e a evolução da
paisagem.
Para a autora referenciada (1981;1992) a paisagem é “una porción do espacio concreto
delimitado en el tiempo y que se ajusta al modelo de geosistema”. Sendo assim, sua
classificação depende de três critérios fundamentais, a saber: “1) el tipo de geossitema; 2) el
espacio o tamaño y 3) relación com el tiempo (historia) (organograma 6).
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ORGANOGRAMA 6: Critério de classificação da paisagem e do geossistema por Bòlos

FONTE: BÒLOS Y CAPIDEVILA (1981)

Desta forma, como para a autora (1981;1992) a paisagem é resultado da interação do
geossistema (elementos, estrutura, dinâmica) com sua localização espacial e temporal, a
mesma, de acordo com a entrada e saída de matéria e energia, classifica o geossistema como
jovens ou em fase de progressão (P), de geossistema em regressão ou de tipo (R) ou em
geossistema em equilíbrio ou em estabilidade (E). Alcançando, no geral, um equilíbrio
quando as entradas forem iguais às saídas. O que assinala que se “las entradas son superiores
el geosistema se encuentra en fase de evolución progresiva, si son inferiores a las salidas el
geosistema se encuetra en fase de evolución regresiva” (BÒLOS, 1981, p. 55; 1992, p.82).
Todavia, na década de 1990 enfatiza a existência de uma dificuldade em encontrar
uma terminologia e taxonomia da paisagem pelo fato das várias noções e concepções
desenvolvidas no campo científico, e publica em 1992, o livro Manual de Ciencia del
Paysage. Teoria, métodos y aplicación, discorrendo sobre a necessidade de delimitá-la como
uma projeção (espaço concreto) sobre uma área determinada do geossistema ereleva a
necessidade de cartografá-la.
Para esta etapa, a autora apresenta as escalas cartografáveis nos respectivos níveis de
hierarquização para a abordagem da paisagem de forma global (Quadro 13) a partir das já
existentes, a autora deixa de lado o termo região utilizada por Bertrand a fim de evitar
confusões que, lamentavelmente se produz com frequência.
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QUADRO 13: Classificação das unidades de paisagens de acordo com Bòlos

FONTE: BÒLOS (1992)

É importante asseverar que dada a importância quantitativa das geofácies Bòlos (1992)
enfatiza que ela será a base para classificar a paisagem em equilíbrio (E), regressão (R) ou em
progressão (P). Conforme sua afirmação, deve-se levar “en cuenta que en virtude de la
capacidade humana de organizar nuevas paisajes, una geofacies puede a través de una serie de
transformaciones convertise en una nueva unidade de paisaje” (IBDEM, 1992, p.59).
Assim, ainda para a autora, a paisagem em equilíbrio classifica-se como aquela com
uso controlado - quando as entradas e as saídas de matéria e energia são parecidas, estáveis e
a erosão é mínina (paisagem em biostasia); a paisagem que apresenta recuperação de
estabilidade é a paisagem progressiva; já a paisagem em regressão são aquelas com avançado
estágio de degradação – há grande importância da erosão física devido as modificações
climáticas, os impactos antrópicos ou qualquer outro feito que conduza-a cada vez mais longe
para alcançar a estabilidade (paisagem em resistasia).
Neste contexto, a unidade de paisagem será aquela que integrar uma unidade espacial
representada pela forma de relevo – significativo, pois é sobre ele que as ações antrópicas se
efetivam – uma vez que, é em função das suas características (forma, declividade e tamanho
das vertentes) que a dinâmica da matéria e energia se dá (sob a forma de erosão e/ou
movimento de gravitacionais de massa). Assim, será de acordo com suas potencialidades para
a apropriação e uso que as taxas de energia e matéria poderão ser modificadas, ocasionando a
partir desta interação mudanças na estabilidade da paisagem.
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3.1.4.5 A contribuição australiana
Com o objetivo de delimitar e classificar a fisionomia das paisagens, a produção
científica australiana parte de uma preocupação eminentemente prática, de iniciativa do
governo federal da Austrália no pós - segunda guerra mundial, compondo um sistema baseado
em levantamento de terras (land surveys) por meio da proposta desenvolvida pela CISRO
(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation59).
É com o uso de fotos aéreas e elaboração de transectos compostos com os elementos
da terra, suas interrelações e as relações com os demais padrões de terras que a unidade de
paisagens é apresentada, inicialmente, como “uma porção de terra que é ecológicamente
homogênea para o nível de escala concebida ou escolhida” (ZONNEVELD, 1989 apud
ROSS, 2006, p.37).
Segundo os autores referenciados (2006, p.34-37), a unidade de terra60 ou land unit, é
“uma consequência lógica da principal hipótese de que a paisagem pode ser considerada um
sistema, e segue a concepção holística que consiste de um todo hierarquizado”.
Neste contexto, nas pesquisas de paisagem, as suas unidades são caracterizadas como
um conceito central nas hipóteses geoecológicas, como um instrumento para mapeamento e
como um meio de transferir o conhecimento da paisagem via avaliação para aplicação.
Sua taxonomia constitui-se de três níveis de identificação e representação cartográfica,
a saber: sistema de terras, unidades de terras e sítio ou lugar. Assim, no nível maior
encontram-se os sistemas de terras. São unidades corográficas que correspondem às regiões
naturais. Onde os limites dos padrões de terras coincidem com alguma feição ou processo
discernível no âmbito da geologia ou da geomorfologia e, desta forma, foram levantados três
tipos distintos de sistemas de terras: sistemas simples, complexos e compostos.
Em partes menores dos sistemas de terras encontram-se as unidades de terras. Para
identificá-las e delimitá-las, utiliza-se principalmente das formas de relevo. Constituem-se por
um conjunto de sítios ou lugares ou, ainda, facetas de terras ou site (na denomiação original
do inglês).
E por último, no mais baixo nível da hierarquia, destaca-se sítio, lugar, facetas de
terras ou site. Este nível não é claramente definido, mas são partes de uma feição única de
terras. Pode presentar partes específicas de formas de relevo, como, por exemplo, uma
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Comunidade Científica e Organização de Pesquisa Industrial - Órgão correspondente a Agência Nacional
Científica Australiana (ROSS, 2006, p.35).
60
Usada como sinônimo de paisagem.
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vertente coluvial, ou uma escarpa, ou outra forma específica qualquer.
Desse modo, as unidades de terras são identificadas ou codificadas nos mapas
mediante conjunto de números, e cada sistema de terra é descrito genericamente em seus
aspectos geológicos, geomorfológicos, de drenagem, quanto a solos e vegetação resultando, as
tabelas – sínteses, (ROSS, 2006).
Diante do exposto e segundo Ross (2006, p.36), não há preocupação genética para
identificar e explicar os níveis taxonômico definidos pela CSIRO, a partir de então, valorizase os aspectos descritivos (figura 11). E, percebe-se que, “pela definição do que é cada um dos
táxons, o suporte é eminentemente geomorfológico e, quando menciona aspectos genéticos,
estes se referem única e exclusivamente aos processos morfogenéticos”.

FIGURA 11: Exemplo de classificação do sistema CSIRO

FONTE: SILVA FILHO (2010)

Zonneveld (1989) citado por Ross (2006, p.38) considera que o conhecimento dos
processos geomorfológicos contribui para a delimitação das unidades. No entanto, também,
enfatizam que em uma “paisagem natural mais pura, pode-se concluir que o critério principal
para delimitar a unidade é a vegetação”.
As experiências autralianas têm demonstrado que são, preferencialmente, as formas de
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relevo e a vegetação que marcam as fotos aéreas e imagens. Como observado na afirmação,
“as unidades podem frequentemente ser delineadas pelas formas de relevo e da vegetação, que
são marcáveis (identificáveis) nas fotos” (ROSS, 2006, p.36).
Entretanto, como algumas diferenças revelam-se quando se elaboram observações
mais diretamente, que podem ser ajudadas ou inferidas pelas formas do relevo e padrões de
drenagem e, por fim, ser confirmadas diretamente no campo por descrições das características
florísticas da vegetação, pois, nem todo limite geomorfológico coincide com o limite da
vegetação, mas nas paisagens que apresentam baixa alteração isso é muito frequente.

3.1.4.6 As contribuições anglo-saxônicas

Apesar dos estudos sobre a paisagem até a década de 1950 apresentar foco principal de
atenção voltado para as análises morfológicas, uma outra contribuição ainda na primeira
metade do século XX, partindo sobretudo dos aspectos materiais da cultura, surgem da escola
anglo-saxônica.
É com o geógrafo norte-americano, Carl Ortwin Sauer (1889 – 1975) ao publicar em
1925 sua obra The Morphology of Landscape que o termo paisagem (landscape) é definido
como,“a unidade espacial de fenômenos interdependentes” (TROLL, 2003, p.75).
Seguindo o posicionamento epistemológico do alemão Hettner, Sauer acrescentou ao
estudo da “morfologia da paisagem” uma dimensão genética. Trabalhou intensamente sobre o
conceito de paisagem cultural, afirmando ser esta uma paisagem natural transformada pelo
homem. Sob esta concepção, a paisagem cultural estaria sempre em movimento, sua força
motriz seria a própria cultura.
É evidente que para muitos geógrafos, paisagem cultural representa mais do que
simplesmente o visível, o remanecente físico da atividade humana na terra, pode representar
também o sistema de valores humano, definindo relações complexas entre atitudes e
comportamentos, documentando as preferências das pesssoas a respeito do seu entorno. A
paisagem expressa, neste contexto, uma herança natural-cultural (AB’SABER, 2003;
MAXIMIANO, 204).
A partir de então, tendo a paisagem constituída de elementos naturais e de recursos
naturais disponíveis em um lugar, combinados às obras humanas como resultados do uso que
aquele grupo cultural faz da terra - dessa relação, o espaço geográfico assume diversas feições
-, Sauer atribui ao homem à responsabilidade de transformador da paisagem. O que evidencia
que já havia para aquele momento, a preocupação em direcionar uma atenção para as relações
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homem e natureza, além de trazer um novo conceito por meio da compreensão do termo
cultura – na perspectiva da vida cultural e os processos adaptativos em comunidades
primitivas ou tradicionais.
Apesar da dificuldade de aplicação da proposta de Sauer, os estudos da paisagem, na
abordagem da geografia cultural, difunde-se não somente nos Estados Unidos, mas por todo
os outros espaços geográficos.
E posto que a paisagem, como objeto da ciência geográfica, segundo Gomes (1996,
p.231) deve ser concebida como “uma associação de formas, físicas e culturais, resultado de
um longo processo de constituição e diferenciação de um espaço”, convém ressaltar que, de
início a concepção da paisagem foi dotada de um forte teor naturalista, o que tornava iminente
a valorização dos aspectos morfológicos e dos aspectos da cobertura vegetal como definidores
da própria paisagem.
E, neste contexto, a abordagem da paisagem, por meio da perspectiva morfológica tanto para os aspectos naturais como para os aspectos culturais - sublinha a importância da
análise da estrutura e das funções de cada paisagem associadas ao tempo61 e ao espaço, de
forma em que, a partir da estrutura metodológica e das concepções teóricas algumas
tipologias foram criadas. Como exemplo, a paisagem natural e artificial.
Em 1929, a teoria Geral do Sistemas, foi inicialmente desenvolvida nos Estados
Unidos por r. Deflay efetivando-se em 1932 com Ludwing Von Bertalanffy. Iniciam-se assim,
as primieras aplicações desta teoria nos estudos da termodinâmica e da Biologia
(CHRISTOFOLETTI, 1979)
Com o fim da segunda guerra mundial, a geografia relaciona-se com o planejamento
territorial e passa a discutir a adequação adjetiva de aplicada ou aplicável. É por volta de
1950, que a aplicação da noção de sistemas se faz presente na ciência geográfica, com
Strahler, nos Estados Unidos, utilizando-o para o campo da hidrologia e na geomorfologia.
Segundo Cunha & Freitas (2004, p.90), a partir dos anos sessenta, junto a concepção
da teoria do geossistema, diversas outras correntes novas surgem, animadas por concepções
de outros ramos da ciência, como a cibernética, a física quantica, entre outras. Uma das
primeiras escolas dessa renovação é a teorética-quantitativa, de origem anglo-americana, que
foi influenciada diretamente pela Teoria Geral dos Sistemas e pela Cibernética, com os
exemplos de Chorley (1971) que se destaca pela aplicação da teoria de sistemas na
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Um importante aspecto tratado por Sauer, que posteriormente influenciaria outros geógrafos nos estudos sobre
a paisagem. Variável fundamental ao conceber que a paisagem seria o resultado da ação contínua de uma cultura
em determinado meio (COELHO, 2009, p.))
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geomorfologia, e Schumm e Lichty (1973).
Tais autores buscam, de acordo com Hack (1972) citado por Cunha e Freitas (2004,
p.90) uma “abordagem relacionada com as idéias de sistemas abertos, fluxos de matéria e de
energia, e de equilíbrio dinâmico”.

3.1.4.7 As contribuições do Brasil: a perspectiva de análise integrada

Assim como em outros países, no Brasil, a produção geográfica sistêmica e/ou da
teoria do geossistêmica e sua aplicabilidade à compartimentação e estudo da dinâmica e
evolução das paisagens nacional, tem diferentes interpretações e contribuições, podendo ser
observadas em alguns ensaios de geógrafos que se dedicaram aos estudos avançados a
respeito da análise integrada da paisagem, como A. Christofoletti, A. N. Ab’Saber, C. A. de F.
Monteiro, H. Troppmair, J. L. S. Ross, M. M. Passos, entre outros; nas quais somam-se à
outras de níveis de graduação e pós-graduação.
Com uma base teórica inspirada sobretudo nos trabalhos dos geógrafos franceses e
soviéticos, no entanto, apesar de ter sido formulado primeiramente pela escola russa, por meio
de V. B. Sochava, que propõe o conceito e dele se utiliza de forma pioneira num estudo
publicado em 1960, a teoria foi difundida no Brasil pela escola francesa por iniciativa de G.
Bertrand, na mesma década, em 1968.
Desta forma, o conceito e proposta do geossistema dessa escola foram introduzidos no
país a partir do artigo “Paysage et géographie physique globale: esquisse méthodologique”
escrito pelo francês Georges Bertrand, em 1968 e publicado em 1972 – no periódico do
extinto Instituto de Geografia da Universidade de São Paulo, com o número 13 dos Cadernos
de Ciência da Terra, sob a tradução da profª Dr. Olga Cruz, do Departamento de Geografia da
Universidade de São Paulo.
Neste sentido, a ideia de definição de geossistema, na geografia brasileira, é dada mais
na perspectiva bertraniana de 1968, do que pela perspectiva de outros autores, como Sochava
(RODRIGUES, 2001).
Em relação aos trabalhos de Sochava (1977, 1978), estes foram traduzidos para o
Brasil pelo professor Carlos Augusto Figueiredo de Monteiro62 na década de 1980 – com os
periódicos de números 14 e 16 dos cadernos Biogeografia e Métodos em Questão, e foram
62

É por sua iniciativa que se realizam as principais, senão únicas, experiências de aplicação e desenvolvimento
da proposta do geossistema no Brasil. O autor publicou Geossistemas, a história de uma procura (MONTEIRO,
2000), em que a problemática da aplicação, representação e divulgação da proposta teórica no território
brasileiro é amplamente caracterizada e contextualizada (RODRIGUES, 2001, p.74)
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seminais para que nos meios científicos nacionais também houvessem a entrada da teoria dos
geossistemas.
Monteiro (2000), assim como outros geógrafos que se aprofundaram nos estudos
geossistêmicos, primeiramente tece uma reflexão sobre a paisagem, a definindo como:

entidade espacial delimitada segundo um nível de resolução do pesquisador, a partir
dos objetivos centrais da análise, de qualquer modo sempre resultado de integração
dinâmica e, portanto, instável dos elementos de suporte e cobertura (físicos,
biológicos e antrópicos), expressa em partes delimitáveis infinitamente, mas
individualizadas atraves das relações entre elas que organizam um todo complexo
(sistema) verdadeiro conjunto solidário em perpétua evolução (MONTEIRO, 2000,
p.39).

Segundo Monteiro (2000, p.30) a repercussão dessa publicação foi enorme em todo o
Brasil, pois, foi a primeira revelação do conceito de geossistema, que não se confundia com a
proposta de ecossistema, bem mais antiga e universalizada. E desse modo, elaborou um
quadro sintético com as principais perspectivas em relação aos estudos da paisagem, no qual
descreveu as principais características referente ao nível das propostas de Ab’Sáber, Bertrand,
Delpox, e Monteiro (Quadro 14).
No entanto, diferentemente dos países com vastos territórios naturais, a postura
ideológica adotada pela geografia brasileira voltou-se para os estudos regionais, ou quando
abordou a paisagem restringiu-se as dimensões do visível e do sensível (SILVA, 2016).
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QUADRO 14: Nível de resolução para a análise da paisagem
SUPORTE BIBLIOGRÁFICO (textos básicos)
AB’SABER
BERTRAND
INTERPRETAÇÃO
GEOGRAFIA FÍSICA GLOBAL
GEOMORFOLÓGICA
Análise integrada da paisagem
Uma determinada porção do espaço resultante da combinação
dinâmica, portanto, instável, dos elementos físicos,
biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uma
sobre a outra, fazem dela um conjunto único, indissociável,
em perpétua evolução.

TÓPICOS

DELPOX
PAISAGEM E ECOSSISTEMA
Entidade espacial correspondente a SOMA de um tipo
geomorfológico e de cobertura no sentido mais amplo do
termo.

Paisagem

Elementos
básicos

Delimitação
escala

Compartimentação
Estrutura superficial

POTENCIAL ECOLÓGICO
EXPLORAÇÃO BIOLÓGICA
AÇÃO ANTRÓPICA
DELIMITAÇÃO – somente como um meio de aproximação
em relação a realidade geográfica

e

Não IMPOR – Categorias pré estabelecidas
Sim PESQUISAR – DESCONTINUIDADES OBJETIVAS

SUPORTE dos elementos
COBERTURA fundamentais
Dualidade que se manisfesta à percepção global imediata pela
força dos caracteres próprios.
ESPAÇO – PAISAGEM – UNIDADE ELEMENTAR
(DINAMISMO DOS CONJUNTOS)

OPÇÃO DOCENTE
C.A.F.MONTEIRO
PAISAGEM – SISTEMA DINÂMICO, ABERTO
Entidade espacial delimitada segundo o nível de
resolução do Geógrafo (pesquisador) a partir dos
objetivos centrais da análise, de qualquer modo sempre
resultante da integração dinâmica, portanto instável, dos
elementos de suporte e cobertura (físicos, biológicos e
antrópicos) expressa em partes deliimitáveis mas
individualizadas através das relações entre elas, que
organizam um todo complexo (SISTEMA), verdadeiro
conjunto solidário e único, em perpétua evolução.
SUPORTE
PARTES-----ESTRUTURA
COBERTURA (Relações)
(forma)
ESPAÇO – PAISAGEM
Resoluções – Acadêmicas
Pragmáticas

DIMENSÃO – DESCONTINUIDADES
(irrelevantes)

- Evitar delimitar unidades sintéticas à base de um
compromisso com unidades elementares

SUPORTE – TEMA (?)

- Definição em função da escala (taxinomia)

COBERTURA – Estrutura (simples ou complexa, em
mosaico)

a – Geo sistema – Planalto de Campos do Jordão
b- Paisagem Canavieira na
Depressão periférica Paulista
c- um município
Uma Região Administrativa
A ESCALA é uma função dos objetivos traçados (nível
de resolução para MONTAGEM DO SISTEMA)

Unidades
básicas

Dinâmica
funcional

GEOSSITEMA (Síntese da Paisagem)

Fisiologia da paisagem

a) IV e V ordem de grandeza de Tricart (ECOLOGIA
ESTÁVEL)
b) Possibilidade de interação e equilíbrio – CLIMAX (seres
vivos)
c) Escala de atuação (operação)
GEO Geofácies
SIST. Geótopo
- Geomorfologia (Sist. Geomorfológico)
- Dinâmica Biológica
- Exploração Antrópica
AGENTES E PROCESSOS +- Hierarquizados

ECOSSITEMA (ODUM; TANSLEY 1935)

PAISAGEM – Unidade de análise geográfica global
(INTEGRAL)

Uma entidade ou unidade natural que inclui as partes
animandas para produzir um SISTEMA ESTÁVEL no qual
as trocas entre as duas partes inscreve-as em
encaminhamenteo circulares.

“GEO SISTEMA”- Comceito mais amplo que o de
Bertrand

MATÉRIA – ENERGIA
PÓLOS: (Consumo)
Processo
(Produção)
de transformação
CADEIAS TRÓFICAS

TIPOLOGIAS DAS PAISAGENS – (Ehart Biostasia X
Resistasia)

(AUTO)
(HETERO)
PRODUTORES – CONSUM. – DECOMPOSIT.

ECOSSISTEMAS URBANOS
PAISAGENS: EQUILIBRADAS
EXPORTADORAS
CONSUMIDORAS

FONTE: MONTEIRO (2000)

de
energia

Segundo o OBJETIVO
(Percepção-Enfoque)
FLUXOS DE ENERGIA
NATURAIS – Climáticos
Biológicos
ANTROPO
SOCIAIS – Cultura – Tecnologia
Estágio ECONÔMICO)
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Assim, na produção geográfica sistêmica nacional, quanto as contribuições iniciais
voltadas para os estudos da paisagem na perspectiva geossistêmica, Christofoletti (1999)
difundiu o conceito de geossistema, tanto em nível teórico como aplicado, procurando
avançar no papel desempenhado pela geografia física a estruturação do meio ambiente e nas
atuais questões ambientais globais.
A compreensão de Christofoletti (1999), para o conceito de geossistema envolve a
caracterização dos sistemas ecológicos naturais/físicos, que são objeto da geografia física. E
desse modo, equipara à concepção de geossistemas a sistemas ambientais físicos, de
características abertas e representadas por complexos paisagísticos (figura 12), completando
sua noção de sistema ambiental físico com a importância das variáveis sociais no
entendimento dos mesmos e da relação entre o estudo dos geossistemas e a problemática
ambiental ao nível de planejamento e gestão ambientais (CUNHA & FREITAS, 2004, p.91).

FIGURA 12: Estruturação do geossistema e do sistema econômico

FONTE: CHRISTOFOLETTI (1999)

Desta maneira, tomando o geossistema como sendo seu objetivo próprio, a geografia
física não contempla individualizadamente os componentes da natureza, mas sim, a
organização espacial dos geossistemas, que se expressa pela estrutura, como resultante da
dinâmica dos processos e das relações existentes entre os elementos.
Denomina a partir de então, os geossistemas como sistemas ambientais físicos e
discorre que estes

representam a organização espacial resultante da interação dos elementos
componentes físicos da natureza (clima, topografia, rochas, água, vegetação,
animais, solos) possuindo expressão espacial na superfície terrestre e representando
uma organização (sistema) composta por elementos, funcionando através dos fluxos
de energia e matéria, dominante numa interação areal (CHRISTOFOLETTI, 1999,
p. 42).
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Nessa perspectiva, não é sem razão que Christofoletti (1999, p.4), enfatiza que a busca
integrativa dos diversos elementos não implica a perda de validade das análises setoriais
aprofundadas, focalizadas analiticamente pela climatologia, geomorfologia, geologia,
pedologia, biogeografia, entre outros, tendo em vista que, não se deve estudar os componentes
da natureza por si mesmos, mas sim, investigar a unidade resultante da interação e as
conexões existentes nesse conjunto.
Aproximando-se, segundo Rodriguez et al (2004, p.47), da ideia de que o geossistema
se dá através das “funções terrestres complexas, que incluem a natureza, a população e a
economia”.
Monteiro (2000) ao discutir as reflexões sobre as formas de abordagens nos estudos da
paisagem e suas expressões, por exemplo, na representação cartográfica, reforça a ideia de
que o geossistema possui uma proposição de veículo integrador da abordagem geográfica,
uma vez que, o pesquisador reafirma pessoalmente63 o papel do homem como um “derivador”
da natureza, tanto positiva quanto negativa.
Em seus estudos, o clima assume uma função central na análise geossistêmica das
paisagens, principalmente na chamada, “atmosfera – geográfica”, a troposfera, devido a esta
interage diretamente com a dinâmica antropo-natural da superfície.
Um outro ponto a se destacar é que para o autor referenciado, a divisão do tratamento
geossistêmico é reconhecido por meio de quatro etapas. Assim, para o autor
(…) o referencial teórico do geossistema, aliado àquele econômico dos “nossos
recursos” está associado ao referencial técnico da avaliação ambiental. Isto quer
esclarecer que o tratamento geossistêmico visa a integração das variáveis “naturais”
e “antrópicas” (ETAPA ANÁLISE), fundindo “recursos”, “usos” e “problemas”
configurados (ETAPA INTEGRAÇÃO) em “unidades homogêneas” assumindo um
papel primordial na estrutura espacial (ETAPA SÍNTESE) que conduz ao
esclarecimento do estado real da qualidade do ambiente na (ETAPA APLICAÇÃO)
do diagnóstico” (MONTEIRO, 2000, p.81).

Assim, Monteiro apresenta para o estudo do ambiente um “roteiro metodológico”
(figura 13). Este, por sua vez, de maneira sintética, demonstram os mecanismos interagentes
que fazem parte do geossistema e os níveis de informação que podem ser extraídos de sua
análise, considerando, então, a rede complexa de interconexões que se formam, ao final, para
o tratamento das informações e que, por fim, geram o que o autor chama de “mapa de
qualidade ambiental” (MONTEIRO, 2000; ROSS, 2006, CAVALCANTI, 2013).

63 O ponto central é a própria experiência em projetos de pesquisas e estudos dos meios naturais, antropizados
ou não.
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FIGURA 13: Concepção metodológica para o estudo do geossistema de Monteiro (2000)

FONTE: MONTEIRO (2000)

E ao aplicá-lo metodologicamente, as unidades espaciais são consideradas:
geossistemas, unidades de paisagem ou, ainda, unidades morfofuncionais que representam
uma análise tempo-espacial integrada das interrelações sociedade – ambiente na construção da
paisagem.
Desta forma, a partir das experiências vivenciadas em território brasileiro, nas regiões
de maior densidade, para Monteiro (2000) a integração antrópica nos geossistemas deve ser
considerada em função de variantes importantes, configurando o trinômio:

- a extensão do território focalizado, o que conduz a escolha da escala de abordagem
(espaço);
- a duração histórica da ocupação humana e sua importância processual no jogo de
relações do geossistema (tempo);
- o grau de intensidade que se manisfetam as ações antropogênicas em suas relações
com as diferentes partes em que se subdividem os geos-sistemas (estruturas internas
e dinamismo funcional), devendo ficar claro que estes três aspectos são suscetíveis
de apresentar diferentes arranjos e combinações entre eles (ROSS, 2006, p.35).

Neves et al. (2014, p.278-279) mencionam que segundo Monteiro (2001, p.81), a
conceitualização do geossistema, apesar dos produtos cartográficos com base geossistêmica
gerarem ótimas possibilidades de leitura do meio ambiente, deve-se ater à dinâmica de
mudança contida no meio ambiente, fato que evidencia a necessidade de avaliações
subsequentes do geossistema, analisando, assim, a sua evolução. Destacando ainda, a
necessidade de estudos aplicados acerca da temática.
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Tal posicionamento de Monteiro também sintetiza a “importância da liberdade
disciplinar e de concepções científicas necessárias para o estudo dos geossistemas. Nenhuma
concepção determinista ou unilateral será capaz de apreender a realidade dos geossistemas,
sendo sempre necessário um enfoque relativista e livre que permita ligações entre a ciência, a
cultura e a arte em sua aplicação metodológica” (CUNHA & FREITAS, 2004, p.91).
Portanto, Monteiro (1996) apud Cavalcante (2013, p.109-110) atesta que embora
tenha-se passado alguns decênios, a ideia dos geossistemas ainda continua em progressão
mesmo que são encontradas dificuldades que vão desde a transição de fundamentação teórica
para se chegar a estudos e respostas mais práticas que merecem serem perseguidas,
principalmente num momento em que a preocupação para com a qualidade ambiental cresce
entre os grandes centros de decisão mundial e já toma contornos de política pública.
Uma outra contribuição brasileira a interpretar e caracterizar a paisagem a partir da
integração de dados do meio físico como precursor é dada pelo geógrafo Ab’Saber64. Que, por
meio da fisiologia da paisagem, procura desenvolver um entendimento da funcionalidade ou
organização das paisagens brasileiras através do conhecimento interligado dos elementos
físicos, ecológicos e sociais e de sua dinâmica global, regional e local.
Segundo Ab’Saber (1971) citado por Sartorello (2014, p.33) a análise das
interferências de processos, ações predatórias, e agressões lesionantes – introduzidas
inconscientemente pelos homens – tem tanta importância para a aplicação das ciências quanto
o esforço para o entendimento das condições ecológicas das áreas menos perturbadas pelos
homens.
Seus estudos seguintes propõem a compreensão da paisagem por meio da análise do
“espaço total”. Este na concepção do autor (2003) inclui todo o mosaico dos componentes
introduzidos pelo homem ao longo da história da paisagem de uma área considerada como
parte de um determinado território. Entendendo por paisagem o suporte ecológico e
biogeoecológico modificado por uma infinidade variável de obras e atividades humanas.
Como resultado de suas observações de campo e no cruzamento de informações
climatológicas, geológicas, geomorfológicas e fitogeográficas Ab’Saber (2003) define os
domínios morfoclimáticos e fitogeográficos, ou seja, os domínios paisagísiticos para o
território brasileiro (figura 14).

Aziz Nacib Ab’Saber (1924 – 2012), manejando de forma característica os diferentes modelos conceituais de
Arthur Tansley, George Bertrand e Heinrich Walter, analisa os diferentes compartimentos naturais do território
brasileiro propondo uma discussão acerca da diversidade paisagística e ecológica do país (AB’SABER, 2003).
64
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FIGURA 14: Domínios morfoclimáticos brasileiros

I - Amazônico

Terras baixas
florestadas
equatoriais

II - Cerrado

Chapadões tropicais interiores
com cerrados e florestas-galerias

Domínios

III – Mares de
Morros

IV - Caatingas

V - Araucárias

VI - Pradarias

Faixas de
transição

Áreas mamelonares
tropical-atlânticas florestadas

Depressões intermontanas e
interplanálticas semi-áridas

Planaltos subtropicais com
araucárias

Coxilhas subtropicais com pradarias
mistas

(Não diferenciadas)

Domínios
Morfoclimáticos
Brasileiros
(Áreas Nucleares – 1965)
AZIZ AB’SÁBER

FONTE: AB’SÁBER (2003)

Ab’Saber (2003, p.11-12) considera domínio, “um conjunto espacial de certa ordem de
grandeza territorial – de centenas de milhares a milhões de quilômetros quadrados de área –
onde haja um esquema coerente de feições de relevo, tipos de solos, formas de vegetação e
condições climático-hidrológicas”.
E, diferentemente de todos os outros autores/estudiosos, não assume um único modelo
técnico em sua análise paisagística, dialogando com pelo menos três distintos modelos
conceituais: o ecossistema de Tansley, o bioma de Walter e a paisagem de Bertrand.
Assim, Ross afirma que

qualquer geossistema se encontra em um determinado estado de dinâmica, no qual
as estruturas primitivas, as mudanças de estado e as funções de determinado
componente são fundamentais para o seu entendimento e classificação. A
classificação do geossistema deve revelar a tendência dinâmica do meio natural,
mostrando as possibilidades do ótimum natural diante das sociedades humanas. A
reconstrução dos ambientes aleogeográficos para entender a dinâmica do presente e
estabelecer a classificação em função da perspectiva futura da evolução de cada
geossistema (ROSS, 2006, p. 25-26).

127

Vale asseverar, tomando-se por base Rodrigues (2001, p.75) que “uma das principais
saídas para trabalhar ou identificar unidades de planejamento físico – territorial nas
experiências brasileiras, tem sido a abordagem morfodinâmica de TRICART (1977), ‘prima –
irmã’ da teoria geossistêmica”.
A utilização dos conceitos de Tricart (1977) despertou em Ross (1990 a 1994)

a percepção de diferentes níveis de fragilidade dos sistemas ambientais e as
características naturais de um lado e de outro o potencial de uso socioeconômico dos
recursos naturais. Assim, surgiu a concepção de fragilidade ambiental, com análises
integradas das relações sociedade-natureza, onde se admite como princípio lógico
que os seres humanos são o centro das preocupações e que as questões ambientais
são antes de tudo, socioculturais (ROSS et al., 2008, p.73).

Destarte, na perspectiva do conceito de “espaço total” Ross (2006, p.55-56) também
enfatiza a necessidade do planejamento físico territorial frente às intervenções humanas no
ambiente e exploração de recursos naturais deverão estar calcadas no princípio que norteia o
desenvolvimento sustentável, em conformidade com o que se estabelece o conjunto da
legislação ambiental. E neste sentido, propões alguns pontos metodológicos que contemplam
essa preocupação.
Pensando em adotar uma linha que privilegie a dimensão das ações humanas e as
respostas e comportamento da natureza Ross (1995, p.66) afirma que “não se pode negar que
todas as atividades humanas obrigatoriamente tem a ver com o ambiente natural”, encaixa-se
em uma linha de pensadores que reforçam um fator de inter-relação entre ambas, ao passo em
que essa preocupação também aparece em outras ciências que dedicam esforços à composição
da organização e disposição dos elementos naturais (SILVA FILHO, 2010, p. 34).
Diante de tal, ressaltando a co-existência entre o meio natural e o homem
(organograma 7) sistematizou uma proposta de hierarquização da fragilidade ambiental sobre
o prisma da teoria sistêmica e do conceito de unidades ecodinâmicas de Tricart, utilizando
informações como: substrato rochoso, geomorfologia, solos, cobertura vegetal/uso da terra e
aspectos climáticos.
A paisagem, como uma porção da superfície terrestre, é reconhecida como unidade
integrada do geocomplexo. E desta maneira, enquanto unidade do estrato geográfico é uma
entidade holística por natureza do espaço terrestre. É nesta interface da paisagem geográfica
que as interações de energia, matéria e informação serão contundentes, por isso, é nesse nível
geográfico que a complexidade assume um papel fundamental no comportamento dos
sistemas ambientais.
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ORGANOGRAMA 7: Fluxos da relação sociedade/natureza

FONTE: ROSS (2006)

E assim, em seu trabalho “Análise Empírica da Fragilidade dos Ambientes Naturais e
Antropizados”, essa temática voltada ao planejamento, parte do princípio de que os recursos
naturais devem ser utilizados pela sociedade, respeitando critérios técnicos e científicos,
dentro de uma política conservacionista.
De acordo com esses conhecimentos, Ross (2006, p.55) parte do pressuposto que as
sociedades humanas não devem ser tratadas como elementos estranhos à natureza e ao
ambiente onde vivem, mas vistas como parte fundamental da dinâmica de fluxos energéticos e
de matéria do sistema. E, insere novos conceitos e critérios para definir as Unidades
Ecodinâmicas Estáveis e Instáveis.
Esta última, por não apresentar equilíbrio dinâmico, é considerada como naturalmente
frágeis e, se caracterizam por aquelas em que as intervenções antrópicas transformaram
intensamente os ambientes naturais através dos desmatamentos e práticas de atividades
econômicas diversas, da urbanização, etc, denominando-os como ambientes antropizados e,
com uma instabilidade que vai desde muito fraca a muito forte, seguindo uma escala
hierárquica.
Já as unidades ecodinâmicas estáveis seriam aquelas que encontram-se, portanto, em
seu estado natural e/ou que estão próximas do seu nível de equilíbrio dinâmico ou em
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avançado estágio de recuperação ambiental, mas que apresentariam uma instabilidade
potencial face as suas características naturais, apresentando em diferentes graus, maior ou
menor fragilidade, que pode ser potencializada pela ação humana predatória.
Assim, seus estudos evidenciam que a partir do tratamento integrado dessas
informações espaciais, é possível chegar a um diagnóstico de diferentes categorias
hierárquicas da fragilidade dos ambientes naturais e antropizados. Pois, os estudos integrados
de um determinado território pressupõem o entendimento da dinâmica de funcionamento do
ambiente natural e/ou paisagem, com ou sem as interveções humanas.
Porém, anteriormente a esta proposta Ross (1992) ressalta que o relevo é o fator
preponderante na obtenção dos resultados desta análise, e por este motivo classifica-o de
forma mais detalhada, de acordo com o grau de detalhamento, em seis táxos (figura 15).

FIGURA 15: Representação esquemática das unidades taxonômicas propostas por Ross
(1992)

FONTE: ROSS (1992)

O primeiro táxon – Unidades Morfoestruturais – corresponde às formas resultantes da
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estrutura do relevo, como os sedimentos costeiros e o cinturão orogênico do Atlântico. O
segundo, diz respeito as compartimentações resultantes da ação climática sobre o tipo de
estrutura do relevo, denominadas de Unidades Morfoesculturais, como exemplo a depressão
periférica paulista.
O terceiro táxon – Unidades Morfológicas ou Padrões de formas Semelhantes –
contitui-se por conjuntos de formas menores do relevo, contidas nas Unidades
Morfoesculturais, que aprsentam distinções de aparência entre si, em função da rugosidade
topográfica de agradação e formas de denudação. Exemplos: padrões de formas em morros e
padrões de formas em colinas.
Os três táxons seguintes possuem dimensões espaciais menores, nos quais, os
processos morfoclimáticos podem ser facilmente concebidos. As formas individualizadas,
como morros e colinas, dentro de cada Unidade de Padrão de Formas Semelhantes,
correspondem ao quarto táxon: tipos e Formas de Relevo.
O quinto táxon – Tipos de vertentes – refere-se as vertentes ou setores das formas
individualizadas do relevo, como vertentes côncavas, vertentes convexas, patamares de
vertentes convexas e topos planos.
As Formas dos Processos Atuais, sexto e último táxon, correspondem as formas de
relevo ainda menores decorrentes dos atuais processos geomórficos e principalmente, pela
ação humana, como os sulcos, ravinas, voçorocas, cicatrizes de deslizamentos, cortes e
aterros.
Neste sentido, todo o relevo terrestre pertence a uma determinada estrutura que o
sustenta e mostra um aspecto escultural decorrente da ação do tipo climático pretérito e atual,
que atuou e atua nessa estrutura (ROSS, 1992).
Ainda não poderia deixar de enfatizar, outro autor que utiliza a concepção
geossistêmica nos seus estudos: Messias Modesto Passos (2006). Para este, o geossistema é
abordado como uma abstração, um conceito, um modelo teórico da paisagem inacabado e
assinala que o sistema geográfico corresponde à aplicação do conceito de sistema (Teoria
Geral de Sistema) e à concepção sistêmica da paisagem.
Para o autor referenciado (2003, p.09), a paisagem integra o homem, ou mais
precisamente, a sociedade considerada como agente natrual sendo reflexo da organização
social e de condições “naturais” particulares. A paisagem é, portanto, um espaço em três
dimensões: natural, social e histórica.
Diante de tal contexto, no que diz respeito ao estudo da paisagem recorre-se o
entendimento de algumas perspectivas do que foram até aqui demonstradas, e assim têm os
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principais caminhos que norteiam os estudos da paisagem e os diferentes conceitos. E,
entende-se que a compreensão e a delimitação da sua estrutura e classificação foram (e são)
temas explorados de forma recorrente na abordagem geográfica.
Mencionado isso, o uso do conceito de geossistema contempla sistemas que possuem
representação espacial, expressos ou por mosaicos homogêneos ou por unidades de áreas que
denunciam dinamismo e integração entre seus elementos (geômeros e geócoros). São
detentores de fluxos de energia liberados e absorvidos pelos componentes de sua estrutura.
Podem se apresentar em ordens escalares variadas, desde que perceptíveis, em área, quanto às
suas homogeneidades ou quanto às suas características dinâmicas. Possuem hierarquia de
classificação e sua expressão, em qualquer escala, é a paisagem (SOCHAVA, 1977;1978;
BERTRAND, 1978; BEROUTCHACVILI & BERTRAND, 1978; CHRISTOFOLETTI,
1999, BERTRAND & BERTRAND, 2007, RODRÌGUES & SILVA, 2011, OLIVEIRA,
2013).

3.2 Os Estudos Geossistêmicos e as Bacias Hidrográficas
Os finais do século XIX até meados do século XX – marco de desenvolvimento e
consolidação da ciência geográfica – têm sido permeados por discussões e rupturas
epistemológicas que visaram comprender a interconexão dinâmica dos elementos da natureza
e da sociedade por meio de uma percepção holística - integrada concebida a partir dos
conceitos de paisagem e sistemas.
A partir deste contexto, com a “tecnificação e a sofisticação crescente dos padrões
socioculturais e o aumento demográfico interferiram cada vez mais no ambiente natural, e a
procura por recursos naturais tornou-se mais intensa” (ROSS, 2006, p.51), os trabalhos que se
seguiram, mostraram a ruptura de paradigmas conceituais (tabela 8) na Geografia e as
possibilidades e dificuldades de aplicação dessa ciência na investigação quanto às relações
entre a sociedade e a natureza, a partir da abordagem de integração e/ou diferenciação da
paisagem-ambiente.

TABELA 7: Comparação Conceitual entre abordagem Mecanicista e Sistêmica
Paradigma Mecanicista-Cartesiano

Paradigma Sistêmico-Organicista

Parte

Todo

Reducionista

Holístico

Ciclo (repetição)

Evolução (devir)
…Continua
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…Continuação
Paradigma Mecanicista-Cartesiano

Paradigma Sistêmico-Organicista

Sistema mecânico

Sistema orgânico

Homem externo a natureza

Homem como parte da natureza

Movimento constante

Movimento dinâmico

Estrutura fragmentada

Estrutura integrada

Espaço ou tempo

Espaço-tempo

Comportamento linear

Comportamento não-linear (dialético)

FONTE: SILVA, 2016

Tal peculiariedade tem considerado a natureza enquanto um sistema e nesta percepção,
seu funcionamento é visto como um mecanismo de sistema aberto que recebe energia, matéria
e informação, sendo portanto, incorporados aos componentes dos subsistemas naturais e
antrópicos (figura 16).

FIGURA 16: Modelo geossistêmico da paisagem. Processo de interação de matéria e energia
entre os componentes da paisagem

FONTE: RODRIGUEZ et al (2007)

Assim, as partes que formam a sua estrutura são totalmente interagentes direta ou
indiretamente ou significa um conjunto de elementos interdependentes, inter-relacionados e
interatuantes, coordenados entre si e que funcionam como um todo complexo, uma estrutura
organizada. Tal complexidade é razão direta do desenvolvimento dos sistemas antropizados,
que contribuem com a incorporação de energia antrópica e matéria degradada aos sistemas
naturais, tem despertado a necessidade para esta ciência em buscar modelos que abstraiam as
conexões da/na realidade.
Logo, com a emergência da abordagem sistêmica e da concepção geossistêmica na
década de 1960, sob a forma de modelo - em que este assume um caráter de integração
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holística ao estudo -, às feições assumidas pela paisagem são revalorizadas, a exemplo nas
bacias hidrográficas, ao caracterizar-se como um ponto de partida para os estudos que
propõem integralizar as variáveis físicas, ecológicas e sociais pelo fato de que, o espaço da
bacia de drenagem pode ser dividido em redes e/ou unidades hidrográficas de múltiplas
dimensões espaço-temporais.
Nesse sentido, a abordagem geossistêmica dá ao estudo da paisagem um
direcionamento para a apreensão total, na qual, ao apresentar-se como unidades ambientais
básicas de relativa homogeneidade física e também por estar sujeitas às respostas antrópicas,
as bacias hidrográficas integram uma visão conjunta do comportamento de tais fatores numa
sequencia temporal e portanto, são exemplos interessantes para se propor a análise
geossistêmica - justificando não só a necessidade do presente trabalho -, como também,
tornando-se base para o planejamento e gestão dessas organizações espaço-territoriais.
Neste contexto, a bacia hidrográfica assume papel de destaque em abordagens que
versem sobre a estrutura, o funcionamento e a conservação dos recursos naturais a partir de
uma abordagem paisagística, pelo fato de apresentar-se como uma unidade geograficamente
delimitada – onde os seus fenômenos, processos e as interações podem ser, a priori, de fácil
reconhecimento e caracterização (CHRISTOFOLETTI, 1979; 1980; 1999); direcionando o
olhar geográfico na intervenção deste espaço.
Além disso, os fluxos de matéria e energia existentes e que se alteram no tempo como
no espaço, assim como os processos de retroalimentação entre seus subsistemas, representam
a evolução da paisagem no tempo, bem como sua diferenciação no espaço.
Ainda para o autor, na prática a análise das bacias hidrográficas adquiriu um caráter
objetivo a partir de 1945, com a publicação de Robert H. Horton ao estabelecer algumas leis
de desenvolvimento dos rios e de suas bacias hidrográficas através da abordagem de caráter
quantitativo.
À esta nova concepção metodológica vinculada a de integração do meio físico,
seguem os trabalhos de Arthur N. Strahler na década de 1950 e, posteriormente, de Richard J.
Chorley na década de 1960, que sob a influência da quantificação, seus estudos determinam
índices e parâmetros para o estudo analítico de bacias hidrográficas e monitoramento
ambiental.
No entanto, a partir da década de 1970 e 1980 as discussões referentes a qualidade de
vida da população, a conservação e preservação dos recursos naturais e o papel do homem em
relação à natureza ampliaram a contemplação da questão ambiental.
Botelho e Silva (2009, p.155) ressalvam a importância desses estudos dirigidos às
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bacias hidrográficas, pelo fato de que, ao compreende-la como uma unidade de análise e
planejamento ambiental, é possível nesta, incorporar todos os recursos ambientais da área da
bacia e não apenas o hídrico, ao “avaliar de forma integrada as ações humanas sobre o
ambiente e seus desdobramentos sobre o equilíbrio hidrológico, presente no sistema
representado pela bacia de drenagem”.
Assim, estudos quanto a dinâmica ambiental recorrentes nas áreas de drenagem das
baciais hidrográficas, como: erosões, desmatamentos, alterações de uso do solo, entre outros,
possibilita não somente encontrar respostas mais imediatas, mais também, desenvolver
mecanismos de gerenciamento ambiental na perspectiva do desenvolvimento ambiental
sustentável (utilização – conservação de recursos naturais).
Segundo Pires et al. (2008), as abordagens metodológicas utilizadas para estudar e
gerenciar o espaço físico, compreendido pela bacia hidrográfica, devem estar relaciondas às
teorias e modelos que possam explicar, predizer e organizar adequadamente as informações
uteis ao processo de gestão ambiental.
Reforçando o papel que as bacias hidrográficas assumem no contexto das mudanças
ambientais presentes, Rodríguez, Silva e Leal (2011, p.111) mencionam que

na atualidade, o planejamento e a gestão das bacias hidrográficas assumem
importância cada vez maior. As intervenções exercidas em todo o mundo nas bacias
hidrográficas, baseadas em uma concepção de domínio e controle da natureza, tais
como construções de represas, transposição de água, irrigação intensiva, extração
sem controle de água subterrânea, têm trazido consigo, em não poucas ocasiões,
efeitos e consequencias negativos”.

No caso em questão, aponta-se a bacia hidrográfica como um unidade de intervenção
que possibilita a consolidação e ações de planejamento e/ou gestão ambiental.
Inúmeros conceitos foram elaborados para a definição do que seja uma bacia
hidrográfica, e pode-se falar, segundo Guerra (2008, p.76-77), que a bacia hidrográfia pode
ser lembrada como

um conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. Nas depressões
longitudinais se verifica a concentração das águas das chuvas, isto é, do lençol de
escoamento superficial, dando o lençol concentrado – os rios. A noção de bacia
hidrográfica obriga naturalmente, a existência de cabeceiras, afluentes, subafluentes
etc” (grifo da autora).

Viessman, Harbaugh, Knaupp (1972) citado por Villela e Mattos (1975, p.6), a
definem como “uma área definida topograficamente, drenada por um curso d’ água ou um
sistema concentrado de cursos d’água tal que toda vazão efluente seja descarregada através de
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uma simples saída”. Tais definições enquadram-se em um contexto físico.
Mas, a bacia hidrográfica representa muito mais do que isso, pois ela envolve outros
sistemas ambientais que contribuem para o modelado das diferentes paisagens presentes na
bacia. Sobre tal, Mateo (2006) salienta que a bacia hidrográfica é uma totalidade sistêmica,
formada pela interação e a articulação de diversos sistemas ambientais, sejam estes, eco, geo e
sociossistemas. Neste contexto, em seu conceito

deve-se incluir uma noção de dinamismo, por causa das modificações que ocorrem
nas linhas divisórias de água sob o efeito dos agentes erosivos, alargando ou
diminuindo a área da bacia. Além do mais, a bacia hidrográfica pode ser principal,
secundária e mesmo terciária, segundo certos autores, quando constituída de cursos
de água de menor importância, isto é, os subafluentes geralmente. Podem ser ainda:
litorâneas e centrais ou interiores” (GUERRA, 2008, p.77) (grifo da autora).

Desse modo, por abrangerem um mosaico diversificado do ponto de vista paisagístico,
a adoção desse conceito e a abordagem da bacia hidrográfica ganha importância dentro das
pesquisas relacionadas à temática ambiental, reforçando também, a influência das relações
entre sociedade e natureza sobre esta unidade espacial.
Oliveira (2013, p.113) entende que as bacias hidrográficas como elementos nãoestáticos e estáveis estão em equilíbrio dinâmico, na qual, está sempre recebendo matéria e
energia de fontes externas e internas, o que produz processos de construção e desconstrução
de seus aspectos; continuamente sendo ininterrrupta, a modelação fisiográfica de toda a área
que a circunscreve.
Dentro das linhas teórico-metodológicas do planejamento e gestão ambiental que estão
focadas em compreender a paisagem que circunda os recursos hídricos, Ross (1995, p.69)
alerta para que o planejamento e a gestão ambiental voltado para as bacias hidrográficas,
“considere também, como fator de suma importância, os contornos e áreas de cada bacia de
drenagem ao planejar-se, face as potencialidade das águas e as necessidades atuais e futuras
da sociedade que vive nesse território”. Uma vez que constituir-se-á para o melhor
direcionamento na gestão dos recursos hídricos e demais recursos do sistema hidrográfico,
como também, contribuirá para o disciplinamento quanto ao uso do solo.
Nesta lógica, como em todas as fisionomias que o ambiente físico assume, o homem
está presente e a ele integrado, nenhuma expressa melhor o método integrado de sistema do
que as bacias hidrográficas. Isto porque os os rios demonstram, de maneira indireta, as
condições naturais e as atividades humanas desenvolvidas em sua área de drenagem,
sofrendo, em função da escala e da intensidade de mudanças nesses dois elementos,
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alterações, efeitos e/ou impactos no comportamento da descarga, carga sólida e dissolvida, e
poluição das águas.
Neste sentido, uma vez que os elementos, as formas e os processos presentes nos
espaços hidrográficos estão organizados em um sistema de ligações que influenciam nas
relações de entrada, transferência e saída (COSTA, 2009) de energia e matéria para o sistema
fluvial, a bacia de drenagem representa a zona de entrada, na qual, ocorre a captação da água
e a produção de sedimentos, assim, a rede hidrográfica é a zona responsável pela transferência
de sedimentos, e a foz, a zona de saída do sistema (SOUZA FILHO, 1993).
Outra observação a ser destacada é que

sendo um sistema integrado, há uma interação cujos efeitos refletem-se nas águas
dos rios. Dessa forma, os sistemas fluviais espelham o grau de equilíbrio e a
interação entre os seus elementos. O rio denuncia o desequilíbrio com alterações na
sua dinâmica, refletindo-se na sua morfologia (asssoreamento e erosão) e/ou
poluição das águas a jusante da fonte de desequilíbrio (MENDONÇA, 2004, p.319).

Nesta perspectiva, Cunha et al (1994) salienta que as mudanças no uso e ocupação da
terra e o crescimento de áreas urbanas estão reduzindo a capacidade de infiltração do solo e
aumentando o escoamento superfícial. E ao permitir, que um maior volume de sedimentos
seja depositado na calha fluvial, contribui para o assoreamento do rio e, consequentemente
para a ocorrência de enchentes nas planíceis de inundações nos períodos de cheias. Processo
este que, pode induzir a perdas socioeconômicas para o próprio homem e ser classificado
como impacto ambiental.
De acordo com algumas das características apresentadas, concorda-se com a afirmação
de Ross (2006, p.52), que em função de todos os problemas ambientais decorrentes das
práticas econômicas, com implicações para a sociedade a médio e longo prazo, “torna cada
vez mais urgente o planejamento físico-territorial não somente em uma prespectiva
econômico-social, mas também ambiental” nestas paisagens. Para o autor

a preocupação dos planejadores, dos políticos e da sociedade como um todo deveria
ultrapassar os limites de meros interesses de desenvolvimento econômico e
tecnológico, visando ao desenvolvimento que leve em conta não só as
potencialidades dos recursos naturais, mas, sobretudo, as fragilidades dos ambientes
naturais perante as diferentes inserções dos homens na antureza (ROSS, 2006, p.52).

Mencionado isso, a bacia e/ou unidade hidrográfica pode compreender diferentes
elementos naturais que estão mediados por uma dada exploração econômica e um particular
uso do solo, e assim, as colocações anteriores nos levam a entender que a abordagem
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geossistêmica tem uma forte correlação com a análise da paisagem de bacias e/ou unidades
hidrográficas, na perspectiva em que é buscado integralizar também os efeitos que os padrões
atuais de uso da terra - que são mediados pela ascensão da técnica - provocaram na dinâmica
natural das mesmas (figura 17).

FIGURA 17: Sistemas componentes de uma bacia hidrográfica

FONTE: CAVALCANTI (2013)

Tal característica a constitui como unidade natural básica fortemente relacionada aos
projetos de planejamento e conservação ambiental. Assim, a ação integradora de diferentes
formas de uso e manejo que nesta paisagem ocorrem, devem ser vistas sob a perspectiva
sistêmica, pois cada componente pode influenciar ou ser influenciado pelos demais.
Tomando por base Beltrame (1994) e Almeida (2014, p.47), entende-se que a bacia
hidrográfica é composta pelas interrelações dos subsistemas social, econômico, demográfico e
biofísico. E nesta perspectiva, ela apresenta combinação dinâmica entre a natureza e a
sociedade, em uma perspectiva geográfica, onde a estrutura socioeconômica atua sobre a
estrutura geoecológica para construir a paisagem.
E mais, posto que até os dias atuais, vários rios em diversas partes do planeta prestam
à navegação, sendo mais importantes no abastecimento de água, irrigação e na produção de
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energia elétrica, o uso desta unidade geográfica na conservação ambiental está na
possibilidade de eleger os indicadores (parâmetros) para avaliar as melhores formas de
aproveitamento de recursos, com o mínimo de impacto ambiental.
Entretanto, tomando-se por base a revisão de literatura, muitas das interferências
desenvolvidas no interior de uma bacia hidrográfica e no canal principal, seja por elemento
antrópico e/ou natural (figura 17), influencia de alguma forma, na produção de efeitos
negativos para o sistema.
Nesta lógica, para Lima (2005, p.176) a “inserção do aspecto humano pode ser feita de
um modo que sua ação seja vista como mais uma espécie viva envolvida no equilíbrio ou
desequilíbrio do sistema natural”. Sua “interferência assim será avaliada em termos de
alterações nos fluxos de energia”.
Ross (2006, p.56) salienta que “as inserções humanas, por mais tecnificadas que
possam ser, não criam natureza, não modificam as leis da natureza, apenas interferem nos
fluxos de energia e matéria alterando suas intensidades, forçando a natureza a encontrar novos
pontos de equilíbrio funcional”.
Entretanto, Tundisi (2008, p.9) faz algumas ponderações que auxiliam na formação da
bacia hidrográfica enquanto unidade que agrega elementos naturais fundamentais e que nesse
sentido, faz-se necessário enxergá-la sob a ótica da pesquisa e da gestão. Para ele

a bacia hidrográfica tem todos os elementos para a integração dos processos
biogeofísicos, econômicos e sociais, é a unidade natural que permite integração
institucional, integração e articulação da pesquisa com gerenciamento, e possibilita
ainda implantar um banco de dados que funcionará como uma plataforma para o
desenvolvimento de projetos com alternativas, levando-se em conta os custos
destas”.

Lourenço (2013, p.36) ao citar Lanna (2005) destaca que a adoção da bacia
hidrográfica como unidade de gestão apresenta vantagens e desvantagens, sendo que as
vantagens consistem em “caminhos para o entedimento das relações causa-efeito,
especificamente, àquelas relacionadas ao meio hídrico” enquanto as desvantagens são
observadas “quando a gestão choca-se com a burocracia dos limites estaduais e municipais
que não respeitam os divisores da bacia, e consequentemente, as relações de causa-efeito, de
carater econômico político”.
A paisagem da unidade hidrográfica então passa a ser compreendida em uma
perspectiva integrada, que segundo Bòlos (1981), constitui-se como uma unidade espacial
com complexa interrelação entre os componentes naturais sob a constante ação da sociedade,
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que a transforma. E que de acordo com Cunha e Freitas (2004, p.87), esta abordagem –
complexa e integradora das relações entre a natureza e a sociedade – “é fundamental para a
realização de práticas eficientes de gestão ambiental com caráter holístico”.
Desse modo, a visão sistêmica e integrada ao ambiente considera a bacia hidrográfica
como unidade fundamental das ciências ambientais, entendida como célula básica para a
análise ambiental, voltada para o estudo do planejamento e conservação de todos os recursos
naturais (BOTELHO & SILVA, 2004).
Convém destacar que a utilização da bacia hidrográfica como unidade de estudo e
planejamento formal, segundo Queiroz (2010, p.54), iniciou-se nos Estados Unidos, com a
criação da Tennesse Valley Authority (TVA), em 1993, seguido por Reino Unido, França,
Nigéria e restante do mundo. Ainda de acordo com o autor, “nos Estados Unidos, foram
criados Comitês65 de bacias, embasadas na ideia de planificar o desenvolvimento por bacias
(como unidades de planejamento) com a execução de grandes obras hidráulicas, sendo mais
tarde disseminada esta ideia para o restante do mundo”.
Embora Lencioni (2009, p.69) discorra em “Região e Geografia” que a bacia
hidrográfica desde o Brasil Império fora utilizada como um meio de ordenação territorial, na
qual, já a evidenciava como caracterizadora das unidades territoriais da paisagem, em âmbito
nacional, a adoção da bacia hidrográfica no Brasil, como unidade geográfica de planejamento
efetiva-se com a Lei n°9433/9766 (BRASIL, 1997).
Apresenta-se então, um suporte político-institucional e juridico-legal à gestão dos
recursos hídricos do país ao estabelecer os seguintes princípios:
- Adoção da bacia hidrográfica como unidade de gerenciamento de planejamento;
- Respeito aos usos múltiplos dos corpos d’’agua;
- Reconhecimento das águas como um bem finito e vulnerável;
- Reconhecimento do valor econômico da água;
- Gestão participativa e descentralizada.
Para tal, define os cinco instrumentos essenciais, sendo eles: plano nacional de
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Responsável pela concretização da gestão participativa dos recursos hídricos atraves da análise, estudos,
debates e aprovação de propostas referentes a bacia hidrográfica, podendo integrar o Plano de Recursos Hídricos.
O Comitê da Bacia do Rio Ivinhema foi aprovado pela Resolução CERH/MS n°013, de 15 de dezembro de 2010,
cuja atuação abrange a UPG Ivinhema.
66
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos em seu capítulo I, artigo 1 e inciso V; criou o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos em que orienta as ações governamentais quanto ao uso da
água. Basea-se no modelo de gestão dos recursos hídricos da França que desde 1964, em sua primeira lei sobre
os recursos hídricos, gerencia suas águas utilizando como unidade de referência a bacia hidrográfica. Neste
modelo, além de considerar as especificidades de cada região, como os aspectos biológicos, geológicos,
climáticos, sociais, culturais e econômicos, pressupõe a aplicação do princípio poluidor-pagador.

140

recursos hídricos, outorga de direito de uso dos recursos hídricos, cobrança pelo uso da água,
enquadramento dos corpos d’água em classes de uso e sistema nacional de informação sobre
recursos hídricos.
É interessante discorrer que anteriormente à esta legislação, a Constituição de 1988
estabelece em seu art. 225, que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo as presentes e futuras
gerações”.
Baseando-se e ampliando a discussão, o meio ambiente ecologicamente equilibrado
caracteriza-se como um patrimônio, cuja defesa e preservação, estatégicas para as atuais e
futuras gerações, são de responsabilidade do Poder Público conforme os paragrafos e incisos
do citado art. 225.
Assim, atribuiu-se à bacia hidrográfica como um sistema aberto, extremamente
dinâmico e evolutivo; configurado efetivamente como unidades territoriais (Resolução n°
32/2002, CNRH67) para orientar, fundamentar e implementar a Política Nacional de Recursos
Hídricos. Podendo ainda, por meio da referida Lei, integrar de forma sistêmica quatro tipos de
negociação social, conforme Ferreira (2007): a econômica, a política direta, a política
representativa e a jurídica.
Neste contexto, o Estado do Mato Grosso do Sul com a finalidade de orientar o
planejamento e a implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos, estrutura um
planejamento mais sólido dos usos dos recursos hídricos em 2002 com a aprovação da sua
Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei n°2.406/02).
Já no ano de 2009, aprova o Plano Estadual de Mato Grosso do Sul através da
Resolução CERH-MS n°011, de 5 de novembro de 2009 e, publicado no Diário Oficial do
Estado de Mato Grosso do Sul n°7598 de 7 de novembro de 2009.
A partir de então, diagnosticou a situação atual das águas e realizou um prognóstico
considerando um possível cenário de desenvolvimento macroeconômico e, principalmente
estabeleceu diretrizes e programas. Neste sentido,

ciente da necessidade de elaboração de instrumentos de planejamentos específicos
para cada bacia hidrográfica inserida em seu território, o Governo do Estado de
67

O Conselho Nacional de Recursos hídricos, por meio da Resolução n°32, de 25 de junho de 2003, divide o
Brasil em 12 Regiões Hidrográficas. Destas, duas configuram-se no território do Mato Grosso do Sul: a Região
Hidrográfica do Paraguai e a Região Hidrográfica do Rio Paraná. Esta, na qual insere-se a unidade hidrográfica
do Ivinhema, compreende a região mais urbanizada e que concentra o maior desenvolvimento econômico do
Estado.
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Mato Grosso do Sul viabilizou junto ao BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social), o recurso demandado para elaboração do
Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema, cuja
elaboração, coordenada e fiscalizada pelo Instituo de Meio Ambiente de Mato
Grosso do Sul (IMASUL) por meio do Núcleo Especial de Modernização da
Administração Municipal (NEMAE AMBIENTAL), o qual contempla a
identificação das intervenções necessárias à bacia hidrográfica e estabelece as
diretrizes e mecanismos para solucioná-las ou equalizá-las, efetibando-se, portanto,
como instrumento de gestão capaz de modificar a realidade da BHRI (PRHBHRI,
2015, p.9)

Ademais, para os estudos e proposições, a base físico-territorial adotada no respectivo
plano constituiu nas Regiões hidrográficas do Paraná e Paraguai e, nestas, as correspondentes
Unidades de Planejamento e Gerenciamento (UPGs68) de Recursos Hídricos. Desta forma, a
área objeto de estudo é referida como 1.3 UPG Ivinhema.
Segundo Almeida et al. (2013) a Lei de Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul é
contrária a Lei Federal n°9433/97 ao isentar a agropecuária e agroindústria da cobrança pelo
uso da água, subtraindo dos Comitês de Bacias a autoridade de definir critérios de cobrança
para estes setores.
A criação do Comitê da Bacia do Rio Ivinhema foi aprovada pela Resolução
CERH/MS n°013, de 15 de dezembro de 2010, cuja atuação abrange a UPG Ivinhema, sob a
coordenação do IMASUL69. Todavia, Almeida et al. (2013) reforça que os comitês criados em
MS apresentam atuação limitadas pela ausencia de recursos financeiros para a execução de
estudos e ações. E mais, a esta unidade hidrográfica, portanto, está restritas as competências
da adiministração direta do Estado do MS, no caso, pelo IMASUL.
Para os autores, as limitações da lei estadual comprometem a adequada fiscalização da
aplicação da mesma, uma vez que desconsidera a dificuldade de mensurar a poluição difusa
proveniente do setor rural, além de coibir o caráter educativo da cobrança e o incentivo ao uso
racional dos recursos hídricos. Desta forma, a gestão dos recursos hídricos em MS não são
peracionalizados. No entanto, a educação ambiental é ferramenta importante para o
gerenciamento de recursos hídricos (ALMEIDA et al., 2013, p.15).
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O Estado do MS foi dividido em 15 UPGs que correspondem a cada uma das sub-bacias hidrográficas de Mato
Grosso do Sul.
69
Instituto de Meio Ambiente de MS (IMASUL), órgão executor das políticas ambientais e de recursos hídricos.
Trata-se de entidade de Administração Indireta Supervisionada, com natureza autáquica, dotada de personalidade
jurídica de direito público, patrimônio proprio e autonomia administrativa e operacional. Compete ao IMASUL
de acordo com o Decreto n°12.725, de 10 de março de 2009: dar condições efetivas para o funcionamento da
Secretaria-Executiva do CERH; Implementar a Política Estadual de Recursos Hídricos e propor normas de
estabelecimento de padrões de qualidade das águas; gerir e implementar os instrumentos da Política Estadual de
Recursos Hídricos e propor normas a ela pertinentes; formular, coordenar, orientar e supervisionar a execução
das políticas e das diretrizes governamentais fixadas para os recursos hídricos e realizar a fiscalização das
atividades poluidoras (ALMEIDA et al., 2013, p.10).
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A partir daí, coaduna-se a afirmação de Mendonça (1993) citado por Fortes (2010) de
que não é errôneo que a bacia hidrográfica é a unidade fundamental da paisagem, onde
elementos físicos e sociais se interagem para organizar o espaço geográfico, o que torna o seu
estudo, muito mais complexo e desafiante.

3.3 Análise Geográfica Integrada aplicada ao Planejamento e Gestão Ambiental

Os esforços para a obtenção de estudos integrados da paisagem em Geografia foram
reorientados em meados do século XX, no período do Pós-Segunda Guerra e assim, dão
suporte aos estudos ambientais interdisciplinares. Como esta tese busca entender e interpretar
a paisagem numa perspectiva sistêmica, é importante destacar a elaboração dos estudos
geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, pedológicos, climatológicos, fitogeográficos e de
uso da terra, na tentativa de se construir uma análise integrada.
A partir de então, calcada no princípio de que na natureza a funcionalidade é intrínseca
entre os componentes físicos, bióticos e socioeconômicos conduz-se para a delimitação e a
caracterização das unidades geossistêmicas e das unidades da paisagem que apresentam maior
ou menor fragilidade ambiental frente às intervenções humanas. Pelo fato de que estas
informações podem gerar mecanismos que subsidiem o planejamento territorial por parte dos
sistemas antrópicos que exploram o potencial ecológico das diferentes unidades de paisagens,
visando ao mesmo tempo, não cercear, mas, ao contrário promover o desenvolvimento
econômico e social em bases sustentáveis (ROSS, 2006, p.58).
Dentro da perspectiva de preservação e manutenção dos recursos naturais, a
abordagem integrada, considerando a ação antrópica sobre o ambiente natural, em especial, as
de uma bacia hidrográfica, visa um diagnóstico que procura fornecer subsídios para a
montagem de um inventário ambiental.
E assim, a partir das condições ambientais as quais a bacia está submetida, pode-se
orientar a ocupação a ocupação humana, para que sejam resguardadas as áreas destinadas a
preservação ambiental, tendo em vista a conservação dos recursos naturais, a forte
instabilidade, fragilidade ambiental ou a alta suscetibilidade à erosão de massa que certas
porções da paisagem podem apresentar.
Sobre tal, Ross (2006, p.53) enfatiza que “é imprescindível uma pesquisa sobre as
fragilidades e potencialidades integradas das relações sociedade com a natureza, pois,
pressupõe o entendimento da dinâmica do ambiente natural com ou sem as intervenções
humanas”. Pois,
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(…) toda causa tem o seu efeito correspondente, todo benefício que o homem extrai
da natureza tem certamente malefícios. Desse modo, parte-se do princípio de que
toda ação humana no ambiente natural ou alterado causa algum impacto em
diferentes níveis, gerando alterações com graus diversos de agressão, levando às
vezes as condições ambientais a processo até mesmo irreversíveis (ROSS, 1990,
p.14-15).

Nesta perspectiva, para Melo (2007, p.12) a fragilidade ambiental diz respeito ao dano
que o meio ambiente pode sofrer, sendo a poluição também um atributo para a fragilidade. E
desse modo, refere-se a áreas sensíveis a impactos ambientais, tendo baixa capacidade de
retenção. Em alguns casos pode ser utilizado como “quase” sinônimo de fragilidade ambiental
os termos sensibilidade ambiental e vulnerabilidade ambiental, pois, todos eles consideram
que um ambiente possui características que o tornam suscetíveis a degradação, diante de um
determinado dano ambiental. Santos e Vitte (1998) citado por Melo (2007) afirmam que

neste tipo de análise, os conhecimentos relativos aos recursos naturais setorizados
(solo, relevo, rochas e minerais, água, clima, flora e fauna) devem ser avaliados de
forma integrada, baseado no princípio de que a natureza apresenta funcionalidade
intrínseca entre suas componentes físicas e bióticas.

Ainda para os autores acima referenciados, indica-se através do estudo da fragilidade,
a vulnerabilidade de um ambiente a algum tipo de uso ou ocupação, quer por decorrência de
sua exploração, quer por fatores naturais próprios. Seu estudo tem por objetivo observar como
um ambiente, que naturalmente pode apresentar graus de fragilidade, se comporta ou pode vir
a se comportar com o advento da interferência antrópica.
Vale asseverar que, o processo de degradação ambiental, em seu contexto geral, pode
ser descrito pela sequência apropriação – transformação – degradação, em um sentido
dialético entre o mundo natural e o tecnificado. E dentre os principais tipos de degradação da
paisagem destacam-se a erosão do solo, o desmatamento e a perda na qualidade dos recursos
hídricos, em função das mudanças no uso da terra pela ação antrópica. Guerra (2014)
considerou os fatores de degradações as seguintes características (quadro 15)
QUADRO 15: Fatores relacionados a degradação das terras
FATORES

Fatores Facilitadores

AÇÃO ANTRÓPICA
- Desmatamento
- Superpastoreiro
- Uso excessivo da vegetação
- Taludes de corte
- Remoção da cobertura vegetal para o cultivo

CONDIÇÕES
NATURAIS
- Topografia
- Textura do solo
- Composição do solo
- Cobertura vegetal
- Regime hidrológico

…Continua
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Continuação…
FATORES

Fatores Diretos

AÇÃO ANTRÓPICA

CONDIÇÕES
NATURAIS

- Uso de máquinas
- Condução do gado
- Encurtamento do pousio
- Chuvas fortes
- Entrada excessiva de água e/ou drenagem - Alagamentos
insuficiente
- Ventos fortes
- Excesso de fertilização ácida
- Uso excessivo de produtos químicos/estrume
- Deposição de resíduos domésticos/industriais

FONTE: FAO (1980) apud GUERRA (2014)

É mister que a má utilização dos recursos naturais pode levar o ambiente a reagir de
forma bastante rápida iniciando processos de degradação do espaço ao qual pertença. Nestes
casos, o planejamento ambiental deve ser visto como sendo de extrema importância, no
sentido de buscar soluções que tragam parte ou totalidade de equilíbrio ao meio degradado.
Assim, tomando por base Almeida (2014, p. 48-50), a palavra planejamento vem
sendo utilizada no sentido de racionalizar a organização espacial com garantias de
sustentabilidade ecológica e equidade social. Assim, o planejamento tradicional que
privilegiava o crescimento econômico é confrontado com o planejamento ambiental, baseado
no desenvolvimento ambiental. A diferença entre tais planejamentos pode ser observada no
quadro a seguir.
QUADRO 16: Comparação entre o planejamento tradicional e o planejamento ambiental
PLANEJAMENTO TRADICIONAL

PLANEJAMENTO AMBIENTAL
Objetivos
- Privilegiar o crescimento
- Privilegiar a qualidade de vida
- Produzir para o comércio exterior
- Produzir para satisfazer as necessidades básicas da
- Critério de máxima eficiência população
econômica
- Critério de desenvolvimento regional harmônico
Temporalidades
- Centrado em curto e médios prazos
- Critério de longo prazo busca coerência para ações a
- Sem integração do trabalho
curto e médio prazo
Tecnologias
- Usa tecnologias imitativas
- Promove tecnologia ambiental, social e
culturalmente adequada
Concepção
- Desenvolvimento setorial e parcial
- Integral e sistemática
- Linear, seleciona uma só ação
- Múltiplas ações procurando a combinação e a
- Determinista, com a suposição de variedade. Trabalha com a incerteza, a probabilidade e
certezas
o desconhecido
Organização Produtiva
- Promove formas de organização - Critério heterogênico da organização produtiva
empresarial mercantil
FONTE: CAVALCANTI & RODRÌGUEZ (1997)
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De acordo com a autora referenciada, o planejamento ambiental consiste em
metodologias capazes de mensurar as consequências ambientais quando se propõe uma ação,
avaliando aptidões e limitações do território planejado. Ou seja, visa propor as melhores
formas de uso dos componentes ambientais de uma determinada área.
Seguindo esta linha de pensamento, Christofoletti (1999) e Rodrìguez et al (2007)
considera que a paisagem constitui-se no campo de investigação que permite que o espaço
seja compreendido como um sistema ambiental, físico e socioeconômico, com estruturação,
funcionamento e dinâmica dos elementos biogeográficos, sociais e econômicos.
Sobre o sistema ambiental, Amorim (2012, p.90) caracteriza-o como entidade
organizada na superfície terrestre formada pelos subsistemas físico/natural (geossistema) e
antrópico, bem como, por suas interações. O subsistema físico/natiral (geossistema) é
composto por elementos e processos relacionados ao clima, solo, relevo, águas e seres vivos,
enquanto os componentes e processos do subsistema antrópico são aqueles ligados a
população, urbanização, industrialização, agricultura, entre outras ativiades e manifestações
humanas.
É importante ainda reter que a utilização do instrumento lógico dos sistemas justificase pela capacidade rápida de discernir as alterações indiretas engendradas por uma
intervenção que atinge determinado elemento do geossistema (MASSA & ROSS, 2012, p.60).
Quanto ao pincípio estrutural, funcional e dinâmico-evolutivo são considerados por
Rodrìgues et al (2004) como três dos cinco enfoques (Quadro 17) de análise da paisagem que
podem ser adotados nos estudos de abordagem integrada.

QUADRO 17: Enfoques e métodos de análise da paisagem
PRINCÍPIOS
ESTRUTURAL

FUNCIONAL

CONCEITOS
BÁSICO
Estruturas
das
paisagens:
monossistêmica
e
parassistêmica.
Estrutura horizontal e
vertical,
geodiversidades.
Balanço em EMI,
interação
de
componentes, gênese,
resiliência
e
homeostase

MÉTODOS

ÍNDICES

Cartografia
das
paisagens, classificação
quantitiva-estruturais,
tipologia
e
regionalização.

Imagem, complexidade,
forma dos contornos,
vizinhança,
conexão,
composição, integridade,
coerência e configuração
geoecológica.

Abálise
funcional,
geoquímica, geofísica e
investigações
estacionais

Função,
estabilidade,
solidez,
fragilidade,
estado
geoecológico,
capacidade
de
automanutenção,
autoregulação
e
organização, equilíbrio

…Continua
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Continuação…
PRINCÍPIOS

CONCEITOS
BÁSICO
DINÂMICO
- Dinâmica temporal,
EVOLUTIVO
estados
temporais,
evolução
e
desenvolvimento
HISTÓRICOAntropogênico,
ANTROPOGÊNICO transformação
e
modificação
das
paisagens

INTEGRATIVO

MÉTODOS

ÍNDICES

Retrospectivo,
Ciclos anuais, regimes
estacional, evolutivo e dinâmicos,
geomassa,
paleo-geográfico
geohorizonte, idades e
tendências evolutivas
Histórico e análise Índices
de
antropogênica
antropogêneses,
cortes
histórico-paisagísticos,
perturbações, tipos de
modificação
e
transformação
humana
(paisagens
contemporâneas, trocas,
hemorobia)
Sustentabilidade
Análise
paisagística Suporte
estrutural,
geoecológica
das integral
funcional,
relacional,
paisagens; paisagem
evolutivo, produtivo das
sustentável
paisagens; categorias de
manejo
da
sustentabilidade
da
paisagem.

FONTE: RODRÌGUEZ ET AL (2004)

Desta forma, haja vista que para vários autores, ao realizarem estudos sobre a
paisagem propõem metodologias que se fundamentam na abordagem sistêmica e na
compreensão da estrutura, funcionamento e da dinâmica dos seus componentes, resultando em
análise têmporo-espaciais integradas das interrelações sociedade – ambiente, a fim de analisar
as características da sua composição e distribuição espacial, a dinâmica dos processos
atuantes, a existência de pertubações e as mudanças resultantes das interações (OLIVEIRA &
SOUZA, 2012, p.171-172), Mateo et al (2007, p.85-87) distingui por quatro atuações de
hierarquia, a organização dos fatores geoecológicos.
O primeiro, os fatores diferenciadores, correspodem aos elementos geológicos e
climáticos e determinam as propriedades dos demais componentes dentro do sistema. Por
isso, não são diretamente influenciados pela ação humana, pois, agem em uma escala global.
Os fatores de redistribuição terão a responsabilidade de partilhar a matéria e a energia
recebida por todo o sistema e terão uma forte influência na formação dos demais
componentes; corresponde ao relevo. Já os diferenciadores indicadores – hídricos e edáficos
– serão o resultado de todo o processo ocorrido no sistema e podem ser parcialmente afetados
pela ação antropogênica e o fator indicar que corresponde aos tipos de formações vegetais e
de habitat do mundo animal, resultantes das influências que se combinam entre os fatores
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anteriores citados e estão mais sucetíveis a sofrer e a s transformar pelo impacto antrópico.
Para o autor referenciado, por meio dos fatores geoecológicos é possível compreender
que a paisagem depende de uma rede de interações que se sobrepõe mutuamente para lhe
conferir uma forma final, e que, estão sujeitas aos efeitos que a ação antrópica pode-lhe
causar. Genericamente então, existem dois tipos de impactos que são causados pelo homem
na paisagem, os:
- De ocupação: possui caráter mais especial e são ações ou objetos, como os
caminhos, rodovias, desmatamentos, canais, edificação urbana, redes de serviços, etc. que
revelam uma tentativa de adequação de um dado espaço;
- De operação: com caráter mais focal, consiste principalmente, em substâncias como
gases, águas residuais, ruídos, odores fétidos, etc., como subprodutos do trabalho humano.
Diante do exposto a proposição dos autores acima referenciados referente a
classificação da paisagem (ou geossistema) é em função dos estágios de degradação
ambiental, assim como na distinção das unidades ecodinâmicas. Ainda consideram quatro
estágios contínuos de degradação ambiental, são eles: sem degradação, pouco degradado,
degradado e muito degradado conforme sintetizado no quadro 18.

QUADRO 18: Sequência das etapas e processo de degradação do geossistema
Nível de
Degradação
PAISAGEM
(Gênese
e
desenvolvimento da
paisagem)

Sem
Degradação
Paisagem
em
estabilidade
homoestática

RELEVO
(Morfogênese)

Morfogênes
e atenuada

Pouco
Degradado
Paisagem
no
primeiro estágio de
alteração
das
relações
homoestáticas.
Ainda está quase
intacto o potencial
natural
e
a
integridade.
A
estabilidade
natural se modifica
antropogenicamente
Maior escoamento,
menor infiltração

Degradado

Muito Degradado

Paisagem instável á
critica
que
experimentou a perda
parcial da estrutura
espacial e funcional e
da integridade que dá
lugar
à
desestruturação
(alteração)
das
relações
homoestáticas

Paisagem esgotada
em estado muito
crítico que perdeu a
estrutura espacial e
funcional.
Os mecanismos da
estabilidade natural
foram eliminados.

Erosão
eólica

Desequilíbrio
hidrológico,
desertificação
e
outros processos
Salinização
hidromorfica e outros
processos
Perda do umbral e
capacidade produtiva
e
de
potencial
genético

SOLO
(Pedogênese)

Pedogênese
Ativa

Degradação físicobiológica

Perda de nutrientes

CLIMA
(Processo
climatobiogenético)

Vegetação
Climax

Desflorestamento,
desaparecimento
da
vegetação
natural

Cultivo
incontrolado,
aparecimento de
praga e
enfermidades.

hídrica

e

…Continua

148

Continuação…
Nível de
Degradação
SISTEMA
AGRÍCOLA

Sem
Degradação
Geossistema
Natural

Pouco
Degradado
Sistema
agrícola
adaptado.
Produtividade alta
ou
baixa
(em
depêndencia
do
ingresso de energia
externa)

Degradado

Muito Degradado

Sistema agrícola de
compromisso.
Produtividade média
a muito alta (em
dependência
de
ingresso de energia
externa)

Sistema
agrícola
desintegrado.
Produtividade baixa
ou
muito
baixa
(inclusive
em
dependência
de
ingresso de energia
externa

Incremento do impacto humano; do ingresso de energia externa e do grau de dependência
Incremento do nível das relações homeoestáticas e da integração espacial
FONTE: MATEO et al. (2007)

Diante das considerações expostas, a paisagem é a natureza integrada e se constitui na
síntese das variáveis físicas e sociais, sendo essenciais para o desenvolvimento de pesquisas
aplicadas e metodologias para o manejo adequado e sustentável dos recursos naturais,
relevantes para a sociedade (GUERRA & MARÇAL, 2006). Assim, as pesquisas ambientais

na abordagem geográfica é fundamental para atingir adequados diagnósticos a partir
dos quais torna-se possível elaborar prognósticos. A pesquisa ambiental na geografia
tem como objeto entender as relações das sociedades humanas com a natureza
dentro de uma perspectiva absolutamente dinâmica nos aspectos culturais, sociais,
econômicos e naturais (ROSS, 1995, p.66).

3.4 Modelagem de Sistemas Ambientais

Entende-se por modelo como sendo uma representação simplificada da realidade
atraves de esquemas gráficos ou matemáticos. Os primeiros modelos ambientais foram
desenvolvidos através dos estudos demográficos70 ao relacionar a quantidade populacional
com os recursos naturais disponíveis, sendo um marco teórico que influenciou os posteriores
modelos ecológicos e a exploração da biota, na qual, subsidiou teoricamente o
desenvolvimento estrutural dos geossistemas (figura 18).

70 Destacou-se por exemplo, a concepção de Thomas Maltus no século XVIII, ao descrever a relação linear de
causa e efeito entre a população e o estoque de recursos alimentícios na Inglaterra
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FIGURA 18:Evolução dos modelos gráficos de geossistemas

FONTE: PREOBRAZHENSKIY (1984) apud SILVA (2016)

Tomando por base Silva (2016, p.91) os modelos iniciais (base model)
caracterizavam-se por serem fechados, porém, consideravam as interações entre os
componentes da paisagem. Por conseguinte, foram incoporados a dimensão temporal
(modelos dinâmicos) e a concepção de sistema aberto. Por último, nos modelos de
geossistemas foram considerados o conceito de gestão pela ação antrópica.
É com este último que a partir da décade de 1960, há uma tendência de
desenvolvimento – dos modelos de paisagem - de uma concepção sistêmica para uma postura
relacionada ao pensamento complexo, a geossistêmica. E em virtude disso, os componentes
da paisagem passaram a ser vistos como entidades que atuariam mutuamente entre si.
Conforme observado por Neves et al. (2014, p.279) ao referenciar Melnyk (2008).
Ainda de acordo com os autores referenciados, Melnyk expôs as principais concepções
de modelos de paisagem, ao considerar inicialmente os componentes da paisagem, sendo
posteriormente incorporado o papel da influência antrópica no meio natural.
Por fim, sob uma concepção de complexidade, ou seja, dos geossistemas, foram
compreendidas as interações entre o mundo natural e o antrópico (figura 19), de forma em
que, a divisão das unidades explicita a necessidade de um entendimento de síntese do mosaico
paisagístico.
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FIGURA 19: Etapas da formação de geossistemas complexos

FONTE: MELNYK (2008) apud NEVES et al (2014)

Amorim (2012, p. 99) enfatiza que a eminência de estudos que contemplem os
sistemas ambientais (análise integrada entre os sistemas naturais e os sistemas antrópicos)
como uma categoria de análise da ciência geográfica é necessário, pois, as trasformações
socioespaciais vividas no século XXI, onde a ação antrópica cada vez mais interferem na
dinâmica dos sistemas naturais, precisam estar fundamentados para atuar principalmente na
área de planejamento. Com o uso das geotecnologias, a integração de dados espacializados se
torna cada vez mais comum com o uso de softwares de geoprocessamento.
O uso de ferramentas técnicas, a exemplo de Sistemas de Informação Geográfica
(SIG) e o Geoprocessamento, tornaram-se importantes para a concretização das propostas de
estudos que visem entender a estruturação de dados espaciais e estatísticos da paisagem, já
que as mesmas ajudam a armazenar uma série de dados que permitem, posteriormente, a
correlação com outras variáveis geográficas reunidas podendo ainda estabelecer a relação de
causa e efeito, nas quais, auxiliam no monitoramento, planejamento e tomadas de decisões
relativas ao ambiente estudado.
Para Carvalho (2000), o geoprocessamento compreende um grupo de diversas
tecnologias que realizam tratamento e a manipulação de dados geográficos, por meio de
programas computacionais, do sensoriamento temoto, digitalização de dados e a automação
de tarefas cartográficas.
Desta forma, segundo Beltrame (1994), o uso do SIG possibilita a compilação e a
organização de dados, facilitando dessa maneira, a integração com outros dados e que, aliada
a abordagem sistêmica, auxiliam diversas tarefas de planejamento e gestão ambiental de
forma rápida e eficiente. De forma, a contribuir com a tomada de decisões, uma vez que,
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favorece uma integração analítica espaço temporal em aspectos qualitativo e quantitativo dos
fatores e parâmentos de uma bacia e/ou unidade hidrográfica.
Tal perspectiva pode ser exemplificada por Xavier da Silva (2001) ao trazer uma
valiosa contribuição aos estudos da paisagem ao propor um modelo gráfico tridimensional
que considera a dimensão espacial, temporal e o arranjo estrutural dos sistemas ambientais a
partir de uma flexível combinação de diferentes camadas de dados (figura 20).

FIGURA 20: Modelo esquemático dos estados da paisagem

FONTE: XAVIER DA SILVA (2001)

Destacar-se-á, a partir de então, que através do uso das ferramentas do SIG, como o
sensoriamento remoto, a aquisição de informação sobre objetos ou alvo à distância é dado
sem que haja contato direto com estes (FLORENZANO, 2002). Ou seja, é a utilização dos
sensores para a aquisição, processamento, armazenamento e exibição de informações sobre
objetos ou fenômenos sem a verificação in loco.
Os sensores seriam os equipamentos capazes de coletar energia proveniente do objeto,
converte-la em sinal passível de ser registrado e apresentá-lo em forma digital adequada à
extração de informações (imagem, gráfico, dado numérico, etc.) que por sua vez, são
passíveis de serem armazenados, manipulados e analisados por meio de softwares (FITZ,
2008). Atualmente, é por meio destes que é possível o levantamento de diversos recursos
naturais e análise do uso e ocupação do solo pela sociedade na área em estudo.
Neste sentido, um SIG71 pode ser utilizado como ferramenta para a produção de
mapas, funcionando como um meio a cartografia digital, como suporte para a análise de
fenômenos espaciais como banco de dados geográficos que armazenam e produz informações
espaciais (CAMARA et al, 2001).
71

Envolve o uso de equipamento (hardware) e programas (softwares) com diversos graus de sofisticação.
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De acordo com Florenzano (2007, 2008) as imagens de sensores ou fotografias aéreas
porcionam uma visão sinóptica (de conjunto) e multitemporal (de dinâmica) de extensas áreas
terrestres. Na qual, as principais vantagens deste uso concentram-se na relação custo e tempo
e, nas diferentes possibilidades de monitoramento das mudanças que acontecem em diferentes
espaços. Tornando-se assim, segundo a observação de Meneses e Almeida (2012), como a
mais eficiente ferramenta para dimensionar e espacializar vários objetos e fenômenos
presentes nas diversas superfícies geográficas que são relevantes para o monitoramento
ambiental e a simulação de cenários.
Neste contexto, a utilização do SIG para o gerenciamento ambiental em uma bacia
hidrográfica permite a produção de um banco de dados geocodificados que auxilia na
elaboração de modelos para o entendimento da paisagem sob o ponto de vista ecológico e
ambiental, na previsão de possíveis riscos associados aos componentes do quadro físico
como, água, solos, relevo, biodiversidade (PIRES, 1995 apud ALMEIDA, 2014, p.59). Como
também, tais informações ainda podem sugerir diretrizes e subsidiar o planejamento e a
gestão dos recursos naturais.

3.4.1 Análise empírica para a previsão das unidades de fragilidade ambiental

As últimas décadas têm trazido preocupação à sociedade com as mudanças ambientais
globais, associadas à degradação ambiental e as práticas ambientais não sustentáveis.
Ampliando assim, os estudos e as investigações que dão suporte à avaliação do meio físico
natural, integrando as atividades antrópicas. Conforme observa-se na afirmação

a crescente industrialização concentrada em ciclos, a mecanização da agricultura em
sistema de monocultura, a generalizada implantação de pastagens, a intensa
exploração de recursos energéticos e matérias-primas como o carvão mineral,
petróleo, recursos hídricos, minérios, tem alterado de forma irreversível o cenário da
terra com frequência e processos degenerativos profundos da natureza (ROSS, 1994,
p.63).

Nesta perspectiva, os estudos pioneiros de Ross (1994) e os seus trabalhos seguintes
vem enfatizando que os sistemas ambientais na atualidade, frente as intervenções da
sociedade apresentam maior ou menor fragilidade. E evidenciam a partir de então, a
necessidade do conhecimento sobre as características “genéticas” do ambiente, pois, qualquer
modificação nos diferentes componentes naturais possibilita quebrar o seu equilíbrio,
compromentendo a funcionalidade do sistema (SPORL & ROSS, 2004).
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Neste sentido, com vistas ao planejamento ambiental, sua proposta avalia as limitações
ambientais naturais baseando-se nas unidades ecodinâmicas – meios fortemente instáveis,
meios intergrades, meios estáveis – preconizadas na proposta de Ecodinâmica72 de Tricart
(1977), conforme a tabela 9.

TABELA 8: Correlação entre as unidades ecodinâmicas de Tricart (1977) e das classes de
fragilidade de Ross (1994)
UNIDADES ECODINÂMICAS
(TRICART)
Meios fortemente instáveis
Meios intergrades
Meios estáveis

CLASSES DE FRAGILIDADE
AMBIENTAL (ROSS)
Muito forte
Forte
Média
Fraca
Muito fraca

FONTE: TRICART (1977), ROSS (1994); MASSA & ROSS (2012)

Os parâmetros utilizados para este modelo, por ordem de importância são: 1°) o relevo
(tipos de vertentes e índices de dissecação73; 2°) tipo de solo e 3°) grau de proteção do solo
em funcão da cobertura e tipos de uso da terra. Esta hierarquia é a base de uma matriz de três
algarismos, e cada algarismo representa e os classifica em função de cinco graus de
fragilidade (tabela 10).

TABELA 9: Ordem/Graus de fragilidade
GRAUS
1
2
3
4
5

FRAGILIDADE
Muito fraco
Fraco
Médio
Forte
Muito forte

FONTE: ROSS (1994)

ROSS (op. cit.) esclarece que a variável relevo nas análises em escalas de maior
detalhe, como 1: 25.000, 1: 10.000, 1: 5.000 e 1: 2000, requer a utilização de intervalos de
classes já consagrados nos estudos de Capacidade de Uso/Aptidão Agrícola associados com
aqueles conhecidos como valores limites críticos da geotecnia, indicativos respectivamente do
vigor dos processos erosivos, dos riscos de escorregamentos e/ou deslizamentos e inundações
frequentes. A tabela 11 aborda as classes adotadas.

72

Este conceito está associado ao conceito de ecossistema e enfoca as relações mútuas entre os diversos
componentes da dinâmica e os fluxos de energia e/ou matéria no meio ambiente, de forma que o meio ambiente
é analisado sob o enfoque da Teoria dos Sistemas.
73
Este, posteriormente foi substituído pela variável da declividade do relevo (MASSA & ROSS, 2012).
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TABELA 10: Classes de declividade
ORDEM
1
2
3
4
5
6
7

INTERVALO
˂ 3%
3 A 6%
6 A 12%
12 A 20%
20 A 30%
30 A 50%
˃ 50%

FONTE: ROSS (1994)

Considerando as classes de declividade até 6% como muito baixas, o arranjo em
categorias distribui-se da seguinte forma (tabela 12):

TABELA 11: Categorias hierárquicas das classes de declividade
CATEGORIAS
HIERÁRQUICAS
Muito Fraca
Fraca
Média
Forte
Muito Forte

CLASSES DE
DECLIVIDADE
Até 6%
De 6 a 12%
De 12 a 20%
De 20 a 30%
Acima de 30%

VALOR
1
2
3
4
5

FONTE: ROSS (1994)

Neste modelo há uma relação das classes de declividade com os processos erosivos.
Desta forma, considerando o escoamento superficial difuso concentrado das águas pluviais,
Ross (op. cit) determinou as seguintes classes de fragilidade ou erodibilidade (tabela 13).

TABELA 12: Classes de fragilidade dos solos
CLASSES DE
TIPOS DE SOLOS
FRAGILIDADE
Muito Baixa
Latossolo Roxo, Latossolo Vermelho escuro e Vermelho
Amarelo textura argilosa.
Baixa
Latossolo Amarelo e Vermelho-amarelo textura média/
argilosa.
Média
Latossolo Vermelho-amarelo, Terra roxa, Terra Bruna,
Podzólico Vermelho-amarelo textura média/ argilosa.
Forte
Podzólico Vermelho-amarelo textura média/arenosa,
Cambissolos.
Muito Forte
Podzolizados com cascalho, Litólicos e Areias Quartzosas.

VALOR
1
2
3
4
5

FONTE: ROSS (1994)

ROSS (1994) ainda propõe que seja efetuada a classificação do grau de proteção dos
solos em relação à sua cobertura vegetal e tipos de uso da terra, desta maneira estabelece a
seguinte hierarquia (tabela 14).

155

TABELA 13: Graus de proteção do solo em função dos tipos de cobertura vegetal
GRAUS DE
PROTEÇÃO
Muito Alta
Alta

TIPOS DE COBERTURA VEGETAL

Florestas; Matas naturais, florestas cultivadas com biodiversidade.
Formações arbustivas naturais com extrato herbáceo denso,
formações arbustivas densas (mata secundária, Cerrado denso,
Capoeira densa). Mata Homogênea de Pinus densa, Pastagens
cultivadas com baixo pisoteio de gado, cultivo de ciclo longo como o
cacau.
Média
Cultivo de ciclo longo em curvas de nível/ terraceamento como café,
laranja com forrageiras entre ruas), pastagens com baixo pisoteio,
silvicultura de eucalipitos com sub-bosque de nativas
Baixa
Cultivo de ciclo longo em curvas de nível/ terraceamento como café,
laranja com forrageiras entre ruas), pastagens com baixo pisoteio,
silvicultura de eucalipitos com sub-bosque de nativas solo exposto
entre ruas), culturas de ciclo curto (arroz, trigo, feijão, soja, milho,
algodão com cultivo em curvas de nível/ terraceamento).
Muito Baixa à Áreas desmatadas e queimadas recentemente, solo exposto por
Nula
arado/gradeação, solo exposto ao longo de caminhos e estradas,
terraplanagens, culturas de ciclo curto sem práticas conservacionistas

VALOR
1
2

3

4

5

FONTE: ROSS (1994)

Vale asseverar que os dados climáticos, sobretudo, a análise da quantidade e
distribuição das chuvas, agem diretamente sobre os processos morfodinâmicos da superfície,
como intemperismo das rochas, solos e processos erosivos - principalmente pluvial e fluvial -,
condicionando uma variedade de formas.
Desse modo, por último, a distribuição das precipitações ao longo do ano também é
alvo dos estudos quanto a análise da fragilidade ambiental, na qual, utilizou-se como último
parâmetro de análise, os níveis hierárquicos dos componentes pluviométricos preconizados
por Ross (2000 – inédito) citado por Spörl (2001), descritos na tabela 15.

TABELA 14: Níveis hierárquicos dos comportamentos pluviométricos
NÍVEIS
CARACTERÍSTICAS PLUVIOMÉTRICAS
HIERÁRQUICOS
Muito Baixa
Situação pluvimétrica com distribuição regular ao longo do ano,
com volumes anuais não muito superiores a 1000 mm/ ano.
Baixa
Situação pluvimétrica com distribuição regular ao longo do ano,
com volumes anuais não muito superiores a 2000 mm/ ano.
Média
Situação pluviométrica com distribuição anual desigual, com
períodos secos entre 2 e 3 meses no inverno, e no verão com
maiores intensidades de dezembro a março
Forte
Situação pluviométrica com distribuição anual desigual, com
período seco entre 3 e 6 meses, alta concentração das chuvas no
verão entre novembro e abril, quando ocorrem de 70 a 80% do
total das chuvas

VALOR
1
2
3

4

…Continua
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NÍVEIS
CARACTERÍSTICAS PLUVIOMÉTRICAS
HIERÁRQUICOS
Muito Forte
Situação pluviométrica com distribuição regular ou não, ao
longo do ano, com grandes volumes anuais ultrapassando 2500
mm/ano; ou ainda, comportamentos pluviométricos irregulares
ao longo do ano, com episódios de alta intensidade e volumes
anuais baixos, geralmente abaixo de 900 mm/ano (semi-árido).
FONTE: ROSS (2000-inédito) apud SPÖRL (2001)

VALOR
5

Estes índices servem para identificar as áreas com diferentes graus de instabilidade. E
neste contexto são evidenciadas áreas que permanencem em estado de equilíbrio dinâmico,
por não terem sido incorporadas aos espaços produtivos da sociedade, as denominadas áreas
potencialmente instáveis – Unidades Ecodinâmicas Estáveis com diferentes graus de
instabilidade potencial – e, aquelas que tiveram seu equilíbrio alterado e, consequentemente,
são áreas de risco e de desequilíbrio morfodinâmico emergente – Unidades Ecodinâmicas
Intáveis com diferentes graus de instabilidade emergente.
De acordo com Kawakubo (2005), o estudo de fragilidade ambiental constitui uma das
principais ferramentas utilizadas pelos órgãos públicos na elaboração do planejamento
territorial ambiental. Diante disso, é possível avaliar se as ações efetuadas pelo homem (uso e
ocupação da terra), no presente ou no passado, podem conviver em harmonia com os
condicionates naturais, assim como realizar simulação em relação a cenários futuros
(TAVARES, 2006).
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4 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA UNIDADE HIDROGRÁFICA IVINHEMA

A unidade de drenagem do rio Ivinhema (figura 21) está situada na porção centro-sul
do estado do Mato Grosso do Sul - margem direita do alto curso da bacia hidrográfica do rio
Paraná – e, encontra-se integralmente dentro dos limites territoriais da região Centro-Oeste.
FIGURA 21: Localização e posição geográfica da unidade hidrográfica Ivinhema

FONTE: IMASUL (2015)
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Considerada como a segunda maior bacia hidrográfica do estado sul matogrossense,
sua área compreende um total de 45.921 km2 forma um polígono irregular compreendido
entre os paralelos 20°51' e 22°14' de latitude sul e nos meridianos 52°21’ e 55°57' de
longitude oeste de Greenwich.
Seu principal curso, o Ivinhema (figura 22), tem como principais formadores os rios
Vacaria, Brilhante e Dourados, que nascem na vertente oriental da Serra de Maracaju, a 500
m de altitude. Suas águas, após percorrerem uma distância de 568 km, no sentido NW – SE,
ao longo da região sudeste do Estado sul matogrossense, desaguam na margem direita do rio
Paraná, há uma altitude de 234 m (FORTES, 2003).
Sobre os seus limites políticos internacionais e estaduais (figura 22), a área objeto de
estudo limita-se a oeste com o território do Paraguai; e encontra-se em uma posição
privilegiada, devido a sua proximidade aos grandes centros consumidores e distribuidores do
país, com limites a leste, com a região Sul e Sudeste, por meio dos estados do Paraná e São
Paulo.
Possui como principais vias de acesso, as rodovias: BR 163 (Campo Grande – Guaíra),
BR 267 (Bataguassu – Nova Alvorada do Sul – Jardim), BR 463 (Dourados – Ponta Porã),
além de diversas rodovias estaduais e municipais

FIGURA 22: Limites e centros urbanos pertencentes à área de estudo

FONTE: IMASUL (2015)
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Dos 78 municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, esta unidade de drenagem
abrange integralmente os limites políticos dos municípios de Angélica, Batayporã,
Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Ivinhema,
Jateí, Novo Horizonte do Sul e Rio Brilhante; e parcialmente, às de Anaurilândia, Antonio
João, Bataguassu, Caarapó, Dois Irmãos do Buriti, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Naviraí,
Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã, Sidrolândia, Taquarussu e Vicentina,
totalizando 27 municípios (tabela 16).

TABELA 15: Área total dos municípios e área na unidade hidrográfica do Ivinhema
Área dos municípios na Unidade
Hidrográfica objeto de estudo
Municípios

Latitude

Longitude

Área Total
Área

Área

Área

(Km²)

(km²)

(ha)

(%)

ANAURILÂNDIA

22̊ 11’15’’S

52̊ 43’04’’ W

3408,47

2997,81

299781

6,53

ANGÉLICA

22̊ 09’12’’S

53̊ 46’16’’W

1275,55

1275,55

127555,2

2,78

ANTONIO JOÃO

22̊ 11’28’’S

55̊ 56’51’’W

1144,59

449,19

44918,63

0,98

BATAGUASSU

21̊ 42’51’’S

52̊ 25’20’’W

2425,95

17,56

1756

0,04

BATAYPORÃ

22̊ 17’43’’S

53̊ 16’16’’W

1833,54

1832,25

183225,1

3,99

CAARAPÓ

22̊ 38’03’’S

54̊ 49’20’’W

2090,57

1302,78

130278,48

2,84

DEODÁPOLIS

22̊ 16’34’’S

54̊ 09’54’’W

832,32

832,32

83232,36

1,81

DOIS IRMÃOS DO BURITI

20̊ 40’47’’S

55̊ 17’46’’W

2344,4

7,87

787,05

0,02

DOURADINA

22̊ 02’25’’S

54̊ 36’46’’W

280,99

280,99

28099,29

0,61

DOURADOS

22̊ 13’16’’S

54̊ 48’20’’W

4088,13

4088,13

408812,53

8,90

FÁTIMA DO SUL

22̊ 22’27’’S

54̊ 30’50’’W

315,45

315,45

31545,29

0,69

GLÓRIA DE DOURADOS

22̊ 25’03’’S

54̊ 13’75’’W

492,37

492,37

49237,44

1,07

ITAPORÃ

22̊ 04’44’’S

54̊ 47’22’’W

1322,34

1322,34

132234,05

2,88

IVINHEMA

22̊ 18’17’’S

53̊ 48’55’’W

2013,98

2013,98

201397,54

4,39

JATEÍ

22̊ 28’55’’S

54̊ 18’09’’W

1931,1

1931,1

193110,02

4,21

JUTI

22̊ 51’38’’S

54̊ 36’10’’W

1585,88

551,61

55161,43

1,20

LAGUNA CARAPÃ

22̊ 32’47’’S

55̊ 08’59’’W

1734,26

599,29

59929,13

1,31

MARACAJU

21̊ 36’52’’S

55̊ 10’06’’W

5298,62

3973,95

397394,8

8,65

NAVIRAÍ

23̊ 03’54’’S

54̊ 11’26’’W

3198,34

2027,02

202701,66

4,41

NOVA ALVORADA DO SUL

21̊ 27’57’’S

54̊ 23’02’’W

4024,45

2327,88

232788,45

5,07

NOVA ANDRADINA

22̊ 14’00’’S

53̊ 20’35’’W

4788,41

3690,09

369008,78

8,04

NOVO HORIZONTE DO SUL 22̊ 40’20’’S

53̊ 51’38’’W

850,71

850,71

85071,27

1,85

PONTA PORÃ

22̊ 32’10’’S

55̊ 43’32’’W

5329,07

4024,86

402485,85

8,76

RIO BRILHANTE

21̊ 48’07’’S

54̊ 32’47’’W

3990,56

3990,56

399055,64

8,69

SIDROLÂNDIA

20̊ 55’55’’S

54̊ 57’41’’W

5288,22

3394,99

339499,38

7,39

TAQUARUSSU

22̊ 29’16’’S

53̊ 21’05’’W

1043,73

1021,09

102109,27

2,22

VICENTINA

22̊ 24’33’’S

54̊ 26’08’’W

310,45

310,02

31002,43

0,68

45921,76

4.592.176

100

Total
FONTE: IBGE (2015)
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Apesar da unidade hidrográfica abarcar os vinte e sete municípios acima
referenciados, nota-se que em alguns municípios, a área ocupada pela drenagem é bastante
reduzida.
Há exemplos, os municípios de Dourados, Maracaju, Ponta Porã e Rio Brilhante são
os maiores em áreas na unidade. Em relação aos menos drenados pela unidade hidrográfica,
têm-se os municípios de Buriti e Bataguassu. Destaca-se ainda àqueles em que 100% de suas
áreas estão inseridas na unidade, a saber: Angélica, Batayporã, Deodápolis, Dourados,
Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Ivinhema, Jateí, Novo Horizonte do
Sul, Rio Brilhante e Taquarussu.
Desta forma, dentre todos os municípios localizados na área da unidade hidrográfica,
segundo o IBGE (2015), Dourados e Ponta Porã concentram, respectivamente, a maior
parcela populacional correspondente a área da unidade em estudo: 196.035 e 77.872
habitantes. Ao contrário, Juti e Novo Horizonte do Sul que concentram a menor parcela,
sendo respectivamente, 4.011 e 4.940 habitantes.
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Os aspestos físicos geoambientais analisados e seus atributos estão organizados com a
finalidade de fornecer uma visão sistêmica da área de estudo. O diagnóstico do meio físico
baseado nos estudos integrados é de grande importância na compreensão da dinâmica dos
processos ambientais para o manejo adequado dos recursos naturais, uma vez que, a
identificação das unidades poderá fornecer conhecimentos sobre as potencialidades e as
vulnerabilidades específicas que estas variáveis assumem na dinâmica do meio, de forma a
compatibilizá-las com as necessidades/usos.
Assim, o resultado apesar de quantitativo permite avaliar a dimensão qualitativa das
alterações ambientais presentes nas bacias (ALVES & CASTRO, 2003); e, ao serem
mapeados e sistematizados darão suporte ao embasamento de propostas e tomadas de decisões
a questões associadas aos fenômenos passados e a dinâmica local e regional da área em
estudo; sobretudo àquelas ligadas a tornarem estes ambientes, mais benéficos para a
população.
Neste contexto, a unidade hidrográfica em estudo, exibe um quadro ambiental
diversificado que se mistura as formas de apropriação e exploração do espaço pelas atividades
antropogênicas, produzindo diferentes fisionomias de paisagem.

5.1 Caracterização e Mapeamento Geológico

No planejamento ambiental em bacias e/ou unidades hidrográficas, um dos primeiros
aspectos a ser abordado para o diagnóstico refere-se a temática geológica, já que apresenta as
informações relativas à formação da área, auxiliando a compreensão acerca da dinâmica evolução e estabilidade - do terreno quanto às rochas.
Através das informações geológicas é possível a interpretação do relevo, dos solos e
dos processos erosivos. A natureza e o arranjo espacial das rochas do substrato das bacias
hidrográficas exercem um papel fundamental em relação ao sentido do fluxo das águas nos
seus cursos. O padrão de drenagem desenvolvido é em grande parte função da relação
infiltração/escoamento que está atrelada com as características geológicas aliada ao solo,
clima, relevo e cobertura vegetal (SANTOS, 2004).
Tais conhecimentos irão orientar medidas preventivas com a capacidade de suporte
que estas apresentam em relação as ações e/ou ocupações humanas sobre o meio,
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minimizando não somente, danos ambientais e riscos a diversos empreendimentos, como
também, identificar o seu potencial enquanto suporte para o desenvolvimento econômico da
sociedade.
Assim, em âmbito geológico regional, a área de pesquisa está inserida na área da bacia
intracratônica sul-americana: a Bacia Sedimentar do Paraná. Esta, desenvolvida
completamente sobre a crosta continental está preenchida por rochas sedimentares e
vulcânicas, na qual abriga um registro estratigráfico temporalmente posicionado entre o NeoOrdoviciano e o Neocretáceo, e abrange uma área de cerca de 1.400.000 km2 estendida pelo
Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina (SALLUN et al, 2005; QUEIROZ, 2011).
De acordo com Sallun et al. (2005) no Neojurássico, desertos arenosos cobriram
completamente a Bacia Sedimentar do Paraná e regiões vizinhas, hoje representadas pela
Formação Botucatu74, que foram seguidos por derrames de lavas eocretáceas da Formação
Serra Geral. Na qual, sua Subsidência e a acumulação sedimentar terminaram no Neocretáceo
com a acomodação do Grupo Bauru, um delgado pacote de sedimentos continentais arenoconglomeráticos
Com base no arcabouço/estrutural regional, expresso no contexto da unidade
hidrográfica do Ivinhema, distingue-se um conjunto de rochas como, os basaltos cretáceos
(132 Ma) da Formação Serra Geral, os arenitos do Grupo Caiuá do Cretáceo Superior e os
depósitos aluvionares cenozóicos. Este último, na calha da principal drenagem na unidade –
rio Ivinhema -, constitui no trecho inferior esquerdo ao rio Paraná, uma grande planície de
inundação com muitas lagoas permanentes e temporárias, leques aluviais e superfícies
erosivas, terraços médio com grande quantidade de depressões e lagos; e terraço baixo com
planícies, leques aluviais e superfícies erosivas (FORTES, 2003; ASSIS, 1991).
Ainda sobre as formações aluvionares nesta unidade, estes depósitos sedimetares
encontram-se de forma restrita, ocupando uma área de 2.428 km2 o que equivale a 5,29% da
unidade hidrográfica (tabela 17). São encontradas de Naviraí, Taquarussu, Batayporã até
Anaurilândia, às margens dos rios Ivinhema, Baía e Paraná, e marcam o baixo curso desta
unidade de drenagem.
Ressaltar-se-á que, como estas formações são as mais recentes, representadas pelos
depósitos de areia e cascalho, esses sedimentos mantêm forte conexão hidráulica com a rede
de drenagem, uma vez que, na estação chuvosa recebem infiltrações verticais (precipitações) e
74

A formação Botucatu foi originada num ambiente submetido ao clima tropical árido, constituída por uma
paisagem de campos de dunas do tipo draas, sendo intercalados por dunas secas e áreas úmidas temporárias
(ALMEIDA et al, 2012). É constituída de arenitos vermelhos com estratificação cruzada, sendo típica de dunas
eólicas associadas a um ambiente de aridez rigorosa (MOREIRA & LIMA, 1977).
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horizontais (canal, armazenam expressivas quantidades de água que, na estação seca,
retornam aos canais, contribuindo para a perenização dos mesmos.
Tomando-se por base os dados ainda da tabela referida e da figura 23, a unidade
geológica Formação Serra Geral tem ocorrência expressiva na unidade (51,11%) e ocupa uma
área de 23.472 km2, com presença de dacito – rocha vulcânica efusiva ácida de cores cinza
médio até escuro, cujos correspondentes intrusivos são o granodiorito e o tonalito.
Esta unidade envolve parcialmente, espaços dos municípios de Sidrolândia, Maracaju,
Antonio João, Caarapó, Ponta Porã, Dourados, Rio Brilhante e Vicentina; e totalmente, os
municípios de Douradina, Itaporã, Laguna Caarapã, Fátima do Sul e Nova Alvorada do Sul.
A Formação Caiuá representa 41,94%, o que equivale a uma área de 19.257 km 2. Com
arenitos finos e médios, arroxeados com extratificação cruzada de grande porte; possui
significativa presença nos municípios de Anaurilândia, Batayporã, Taquarussu, Naviraí, Jateí,
Novo Horizonte do Sul, Ivinhema, Angélica, Nova Andradina, Jateí, Angélica, Deodápolis e
Glória de Dourados.

TABELA 16: Área das classes geológicas na unidade hidrográfica do Ivinhema
Área

Área

Área

(km²)

(ha)

(%)

Depósitos Aluvionares

2.428,93

242.893

5,29

Grupo Bauru: Formação Caiuá

19.257,74

1.925.774

41,94

Grupo São Bento: Formação Serra Geral

23.472,33

2.347.233

51,11

Massa d'água

762,76

76.276

1,66

Total

45.921,76

4.592.176

100

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

ORG. pela autora (2015)
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FIGURA 23: Unidades litoestratigráficas encontradas na unidade hidrográfica Ivinhema

FONTE: IMASUL(2015)
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5.2 Caracterização e Mapeamento Geomorfológico

Os estudos relacionados às bacias e/ou unidades hidográficas têm como base a
geomorfologia devido a dinâmica fluvial. Os rios atuam no modelado do relevo transportando
e depositando sedimentos, ocasionando formas e, portanto, são importantes agentes
geomórficos.
Assim, a análise do relevo permite sintetizar a história das interações dinâmicas que
ocorrem entre o substrato litólico, a tectônica de placas e as variações climáticas, oferecendo
uma série de indicadores morfométricos que podem ser usados para avaliar, por exemplo, os
aspectos relacionados ao comportamento hidrológico, como o escoamento superficial, a
declividade que influencia a velocidade dos rios. Como também, agregar o mapeamento dos
tipos de solos, que são essenciais para a determinação da aptidão agrícola das terras, para
diversos tipos de zoneamento e o planejamento de uso, para a identificação de áreas
susceptíveis à erosão, para a determinação do tipo e quantidade de irrigação de culturas,
dentre outros manejos (SANTOS, 2004; CHRISTOFOLETTI, 2005; PRADO et al, 2010).
A compartimentação do relevo na unidade hidrográfica do Ivinhema, segundo dados
do Imasul (2015) é composta pelas seguintes unidades morfoestruturais: Platôs, Degraus
Estruturais e Rebordos Erosivos, Domínio de Colinas amplas e suaves, Planaltos, Planícies
fluviais ou fluvio-lacustres e Terraços Fluviais (figura 24).
Da área calculada (tabela 18), 49,16% do seu espaço está ocupado pelos planaltos;
36,17% está representado pelo domínio das colinas amplas e suaves; que respectivamente,
foram esculpidas pela Formação Serra Geral e Formação Caiuá.

TABELA 17: Área das unidades morfoestruturais na unidade hidrográfica estudada

Área

Área

Área

(km²)

(ha)

(%)

Platôs

1.928,03

192.803

4,20

Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos

408,93

40.893

0,89

Domínio de Colinas Amplas e Suaves

16.611,55

1.661.155

36,17

Planaltos

22.576,16

2.257.616

49,16

Planícies Fluviais ou flúvio-lacustres

2.262,95

226.295

4,93

Terraços Fluviais

1.371,38

137.138

2,99

Rios/lagos

762,76

76.276

1,66

Total

45.921,76

4.592.176

100

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

ORG. pela autora (2015)
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FIGURA 24: Unidades geomorfológicas na unidade hidrográfica do Ivinhema

FONTE: IMASUL (2015)
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5.3 Caracterização e Mapeamento Hipsométrico e da Declividade

Para a gestão ambiental das bacias e/ou unidades hidrográficas, a análise do gradiente
altimétrico, da inclinação da superfície do seu relevo e dos tipos de solos são características
importantes; pois, controlam respectivamente, a intensidade com que os processos de
escoamento superficial, de inflitração e de deslizamentos de materiais carreados para o
sistema de drenagem, concentram-se nos leitos fluviais. Bem como, a magnitude dos picos de
enchentes que podem na unidade desenvolver-se.
Assim, as áreas do relevo da unidade hidrográfica estudada encontram-se distribuídas
entre as cotas topográficas de 737 a 194 metros, conforme a figura 25. E assim, suas maiores
altitudes estão representadas na sua porção superior e a oeste, pelo Planalto de Maracaju.
Característica que configura à este, um divisor superficial de águas entre as drenagens que
vertem a calha do rio Paraná e as que vertem para a bacia hidrográfica do Paraguai.
Na tabela 19 estão dispostas as áreas hipsométricas e representadas no Gráfico 2.
Considerar-se-á uma topografia pouco movimentada constituída principalmente, por um
relevo plano a ondulado. Isto porque, segundo os dados expostos, 25,96% da área apresentase com altitudes entre 350 a 400 metros; e 23,01% com altitudes entre 300 a 350 metros.

TABELA 18: Área de domínios das classes hipsométricas na unidade hidrográfica do
Ivinhema
Altitude

Área

Área

Área

(metros)

(Km²)

(ha)

(%)

700 - 737

46,87

4.687

0,10

650 - 700

586,59

58.659

1,28

600 - 650

985,42

98.542

2,15

550 - 600

1.462,37

146.237

3,18

500 - 550

2.266,00

226.600

4,93

450 - 500

3.317,87

331.787

7,23

400 - 450

6.665,80

666.580

14,52

350 - 400

11.922,74

1.192.274

25,96

300 - 350

10.567,68

1.056.768

23,01

250 - 300

6.278,39

627.839

13,67

194 - 250

1.822,03

182.203

3,97

Total

45.921,76

4.592.176

100

ORG. pela autora (2015)
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GRÁFICO 1: Distribuição percentual das cotas altimétricas na unidade hidrográfica do Ivinhema
Distribuição Percentual das Cotas Altimétricas na Unidade Hidrográfica do Ivinhema
1.28%
2.15%
0.10%
4.93%

3.18%

7.23%

3.97%
13.67%

194 - 250
250 - 300

14.52%
300 - 350
350 - 400
400 - 450

23.01%

450 - 500
500 - 550
550 - 600
600 - 650
650 - 700

25.96%

ORG. pela autora (2015)

700 - 737
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FIGURA 25: Mapa hipsométrico da unidade hidrográfica do Ivinhema

FONTE: IMAGEM SRTM (INPE, 2011)
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Ainda sobre os dados as maiores altitudes encontradas na unidade hidrográfica, de 700
a 737 metros representam o equivalente a 46,87 km2 ou 0,10% do seu terreno. As menores, de
194 a 250 metros, ocupam uma área de 3,97% o que equivale a cerca de 1.822 km2.
Quanto a inclinação, os dados dispostos no gráfico 3, mostram as classes de
declividade na unidade hidrográfica do Ivinhema conforme os parâmetros da EMBRAPA
(EMBRAPA, 2006). A maior parte da sua área é constituída por áreas planas, entre 0 a 3% de
declividade; o equivalente a 24.745 km2, ou seja, 54% do terreno; colinas suaves com
declividade de 3 a 8% estão representadas em uma área de cerca de 1.9291 km2 ou 42,01% da
unidade hidrográfica. Não deve ser desconsiderado os maiores declives encontrados (20 a
45%); estes representam 22 km2, o equivalente a 0,05% do terreno desta unidade hidrográfica.

GRÁFICO 2: Distribuição percentual da declividade na unidade hidrográfica do Ivinhema
Distribuição Percentual da Declividade na Unidade Hidrográfica do Ivinhema

54.00%

42.01%
0.00%
0.05%

0.00%
3.94%

0 - 3 (Plano)
03 - 08 (Suave Ondulado)

08 - 20 (Ondulado)
20 - 45 (Ondulado a Forte Ondulado)
45 - 75 (Forte Ondulado)
> 75 (Montanhoso)

ORG. pela autora (2015)

Convém destacar, que a determinação do mapa de declividade é uma das formas de
estudar a representação do relevo, pois,

a declividade é avaliada em planejamento com o objetivo de observar as
inclinaçãoes de um terreno em relação a um eixo horizontal. Esse tema permite
inferir informações como formas de paisagem, erosão, potencialidades para uso
agrícola, restrições para ocupação urbana, manejos e práticas conservacionistas
(SANTOS, 2004, p.83).
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Nesta linha, Villela & Mattos (1975) afirmam que a declividade é um dos fatores
determinantes do processo de erosão, tendo em vista que a medida que ela aumenta, maior
será a velocidade de escoamento e menor a infiltração no solo. E, portanto, bem mais
pronunciados e estreitos serão os hidrogramas das enchentes.
Desta forma, a área estudada não possui declividades elevadas (figura 26) que
impossibilitem as atividades de uso do solo. Entretanto, apesar da unidade hidrográfica
apresentar baixa declividade em sua área - representada em uma configuração topográfica de
plana, suave ondulada (figura 27) a ondulada -, quando estas estiverem associadas a outros
fatores, como a redução da cobertura vegetal, a forma de uso e ocupação das suas terras e a
exposição do solo, poderão contribuir na aceleração dos processos advindos do escoamento
superficial.
Neste sentido, o transporte de nutrientes químicos, matéria orgânica, sementes e
defensivos agrícolas por meio deste processo, podem induzir para as perdas agrícolas e
econômicas no espaço da unidade hidrográfica, como também, causar poluição dos seus
cursos d’águas.
FIGURA 26: Configuração topográfica75 às margens da BR 376 – município de Ivinhema

FONTE: AUTORA (12/01/2017)

75

Expansão urbana (Loteamento EcoParque) e uso do solo ao fundo com pastagem e eucaliptocultura.
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FIGURA 27: Mapa de declividade da unidade hidrográfica do Ivinhema

FONTE: IMAGEM SRTM (INPE, 2011)
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5.4 Caracterização e Mapeamento Pedológico

Posto que, os solos influenciam quantitativamente e qualitativamente as águas de uma
bacia e/ou unidades hidrográficas, este recurso é fundamental no momento da indicação das
potencialidades e das restrições naturais neste espaço geográfico para a utilização agrícola.
Assim, como reflexo da atuação conjunta dos elementos da paisagem, a falta de informação e
de atenção para com este recurso contribui para o estabelecimento de degradação, como
erosão, desertificação, contaminação, compactação, impermeabilização, entre outros.
Esta seção demonstra as principais classes encontradas na área objeto de estudo. Estas
são, na realidade, o tipo de solo que predomina na unidade hidrográfica, porém, os mesmos
podem também representar associações com outros tipos diferentes de solos em variadas
proporções.
A partir de então, nos dados apresentados na tabela 20 e na figura 30 correspondentes
a área da unidade hidrográfica do Ivinhema, verifica-se uniformidade com as informações
apresentadas na Tabela 17 (pg.163), na qual, o relevo esculpido sobre os derrames basálticos
da formação Serra Geral e dos arenitos da formação Caiuá proporcionaram maior
expressividade dos solos Latossolos Vermelhos. E mais, em conjunto com a declividade trás
informação quanto as áreas mais susceptíveis à erosão.

TABELA 19: Distribuição qualitativa das diferentes classes de solos encontrados na unidade
hidrográfica do Ivinhema
Tipos de Solos

Textura

Area

Area

Area

(km²)

(ha)

(%)

Argilossolo vermelho-amarelo Distrófico

Média

2.346,78

234.678

5,11

Latossolo vermelho Distroférrico

Argilosa ou muito argilosa 23.608,23 2.437.099 51,41

Latossolo vermelho Distrófico

Média

17.238,72 1.723.872 37,54

Planossolo háplico Distrófico

Média

1.161,35

116.135

2,53

Planossolo hidromórfico Distrófico

Média

803,93

80.393

1,75

Rios e lagos

762,76

76.276

1,66

Total

45.921,76 4.592.176 100

ORG. pela Autora (2015)

A consideração dos tipos de solos presentes na unidade hidrográfica em estudo reside
quanto as propriedades hidráulicas que os mesmos oferecem. Desta forma, relacionados a
classificação da Embrapa (2006) pelos resultados dispostos, observa-se que a nível de
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subordens, a área da unidade de estudo está dividida em duas regiões.
Na sua porção oeste, desde a Grande Dourados até a borda da Serra de Maracaju,
distribuem-se os latossolos vermelho distroférrico; o que equivale a 51,41% da unidade
hidrográfica estudada (uma área de 23.608,23 km2) e à leste, o latossolo vermelho distrófico
que ocupam 37,54% da área de estudo. Este, distribuído em uma área de 17.238,72 km2 e,
portanto, os dois classificam-se como, de baixa fertilidade.
O primeiro, anteriormente conhecido como Latossolos roxos apresenta-se com textura
argilosa ou muito argilosa, com altos teores de ferro e de boas condições físicas; e o segundo,
com textura média é mais pobre e podem ser degradados facilmente por compactação e
erosão. Ainda sobre este, como são mais pobres podem ser degradados facilmente por
compactação e erosão.
Cabe destacar que, os latossolos são solos minerais profundos e intemperizados,
evoluídos, homogêneos, com pouca diferenciação entre as suas camadas ou horizontes.
Apresenta limitação quanto a disponibilidade hídrica e baixa disponibilidade de nutrientes as
plantas. Ocorrem normalmente em superfícies planas, suavemente onduladas a onduladas,
passíveis de utilização com culturas anuais, perenes, pastagens e reflorestamentos
(EMBRAPA, 2012).
Neste sentido, como são solos com boas propriedades físicas, sem muitos
impedimentos ao manejo, situados, em sua maior parte em relevo favorável a mecanização,
possuem boa drenagem interna do perfil, no entanto, a sua principal limitação é química, a
baixa disponibilidade de nutrientes para as culturas, por isso, distróficos e a toxidade por
alumínio trocável. Os processos associados a sua formação é chamada de dessilicificação ou
latossolização, em classificações antigas eram chamados de solos lateríticos (LEPSCH, 2010).
Deve-se ressalvar entretanto, que o escoamento concentrado ao longo de caminhos e
estradas, ou mesmo em terras preparadas para o cultivo, faz trabalho mais agressivo nos
latossolos de textura média/arenosa do que nos solos mais argilosos (ROSS, 1994).
Entretanto, em termos de aproveitamento agrícola, embora considerados de baixa
fertilidade natural, estes tipos de solos encontrados na região desta unidade hidrográfica vem
sendo viabilizados economicamente ao longo dos períodos de análise, devido aos resultados
de pesquisas agrícolas e aos avanços tencológicos relacionado ao uso de corretivos da acidez
do solo, de fertilizantes de tipos e quantidades adequadas que à área foram aplicados.
Lepsch (2010) afirma que o manejo adequado destes solos no Mato Grosso do Sul os
tornaram bastante produtivos em relação as lavoura como a soja, milho, sorgo e o algodão. E,
outra característica a considerar, refere-se a alta porosidade; esta permite uma boa drenagem
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interna e considerável lixiviação de nutrientes e outros elementos que, dependendo da
mobilidade destes, podem causar a contaminação do lençol freático, ao longo do tempo.
Ainda referente aos dados nesta seção apresentados, na direção leste desta unidade
hidrográfica, destaca-se sob a Formação Caiuá, além dos Latossolos Vermelho Distrófico,
faixas alternadas de Argissolo vermelho-amarelo distrófico (5,11%) o que equivale a cerca de
2.346 km2e de Planossolo. Neste último, 2,53% da área correspondem aos Háplico Distrófico
e 1,75%, aos Hidromórficos Distróficos.
Os argissolos são solos minerais, não-hidromórficos, evoluídos e com marcante
diferenciação entre os horizontes devido a migração de argila dentro do perfil pra o horizonte
B textural (Bt), abaixo de horizonte A ou E, sendo esta argila de baixa atividade (EMBRAPA,
2006). Quando associado aos latossolos, costumam se situar em relevo mais declivoso.
Todavia, quando estes não são degradados e com horizonte B relativamente próximo
da superfície, podem disponibilizar mais água às plantas por um tempo longo devido à
diferença de argila entre os horizontes A e B. Isto ocorre porque a diferença de argila é
responsável pela quebra de capilaridade entre os horizontes, o que gera uma maior retenção de
água (FERREIRA, 2007).
Já os planossolos são relacionados às áreas de relevo plano, principalemnte de
sedimentação lacustre e fluvial. Compreendem os solos minerais hidromórficos ou não, com
horizontes superficiais de textura mais arenosa sobre horizonte subsuperficial de constituição
bem mais argilosa e adensada.
Tendo em vista que a maior cobertura da área objeto de estudo, é por latossolos que
são profundos e bem drenados e de configuração topográfica pouco acentuada, tais fatores
favoreceram para que à sua maior parcela territorial destina-se as práticas agropecuárias76; já
que estas perfazem a maior parte das atividades que na área são desenvolvidas77.
Entretanto, conforme observado na figura 28 e 29, estas atividades são as que
oferecem baixa proteção aos solos e ainda, colaboram com a eliminação dos remanescentes de
sua vegetação natural, bem como, com a transformação da paisagem como um todo.

76

A falta de conservação do solo, para o plantio de soja nas proximidades e em áreas de nascentes e retiradas das
matas ciliares de córregos, que são áreas protegidas, são às causas principais do surgimento de voçorocas,
especialmente, pela falta de conservação das curvas de níveis.
77
Ver uso do solo.

176

FIGURA 28: Degradação da paisagem na área da unidade hidrográfica, rodovia MS 141 - 4O
Km do município de Jateí

FONTE: FATIMANEWS (17/11/2015)

FIGURA 29: Degradação da paisagem na área da unidade hidrográfica, rodovia MS 141 - 4O
Km do município de Jateí

FONTE: FATIMANEWS (17/11/2015)
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FIGURA 30: Mapa dos tipos de solos da unidade hidrográfica do Ivinhema

FONTE: IBGE: IMAGEM SRTM (INPE, 2011)

178

5.5 Caracterização e Mapeamento Fitogeográfico

A vegetação desempenha papel importante nos processos de intemperismo e na
evolução da paisagem como um todo, assim, o processo de desmatamento e o mau uso do
solo nos diferentes espaços provocam prejuízos que também afetam a sociedade.
Como exemplo, se a bacia e/ou unidade hidrográfica ainda está ocupada por florestas
nas condições naturais, significa que a sua água vai ter boa qualidade pelo fato de ainda
“manter” uma condição perfeitamente natural, porque está recebendo apenas folhas, alguns
resíduos de decomposição de vegetais. Porém, se a área passa a ser utilizada para os espaços
urbanos, industriais e para as plantações, a água começará a receber outras substâncias além
daquelas naturais, como os esgotos de casas, os resíduos tóxicos das indústrias e as
substâncias químicas aplicadas nas plantações. O que são fatores que contribuem para piorar
as condições qualitativas da água.
Nesta perspectiva, posto que a vegetação tem efeitos sobre a formação do escoamento
superficial, o processo de remoção da cobertura vegetal pelo homem causa impactos que
compromete o equilíbrio biostático natural, acelerando também, os processos como os
erosivos resistático, convém ressaltar que na área de estudo, as formações encontradas vêm
sendo alteradas pela ação humana - ao substituí-las gradativamente por espaços com
agropecuária e pela expansão dos espaços urbanos (figura 31 e 32).
FIGURA 31: Uso do solo com pecuária – arredores de Nova Andradina

FONTE: JORNAL DA NOVA (27/01/2015)
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FIGURA 32: Expansão da soja e da urbanização – município de Sidrolândia

FONTE: CORREIO DO ESTADO (08/02/17)

Com base nos estudos anteriores de Silva et al (2011), sobre a cobertura vegetal e uso
da terra do Estado do Mato Grosso do Sul e de Assis (1991), na área remanescente de floresta
estacional na unidade hidrográfica Ivinhema, tais pesquisas indicam que ainda encontra-se
algumas das suas espécies características, como perobas (Aspidosperma spp.), cedro (Cedrela
fissilis), jequitibá (Carinianaestrellensis) e guajuvira (Patagonula americana).
Para a área da unidade hidrográfica do Ivinhema predomina formações das classes:
florestal e campestre (tabela 21). Estas estão distribuídas em 45,09% o equivalente a 20.704
km2por fragmentos do subgrupo florestal estacional semidecidual e, 5.869 km2 ou 34,56% da
área com fragmentos do subgrupo de formação campestre, às savanas (figura 36).

TABELA 20: Áreas de cobertura natural na unidade hidrográfica do Ivinhema
Vegetação Natural

Area
(km²)

Area
(ha)

Contato Savana Estépica e Floresta Estacional
Contato Savana e Floresta Estacional
Savana
Floresta Estacional Semidecidual
Área das Formações Pioneiras
Rios e lagos

5.410,83
774,79
15.869,20
20.704,44
2.399,74
762,76

Total

45.921,76

541.083
77.479
1.586.920
2.070.444
239.974
76.276
4.592.176

ORG. pela autora (2015)

Area
(%)
11,78
1,69
34,56
45,09
5,23
1,66
100
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FIGURA 33: Fragmento de contato entre savana e floresta estacional – estrada vicinal no
município de Dourados

FONTE: PAULO YUJI TAKARADA (28/05/2011)

Mas, além do predomínio das duas classes acima, somar-se-á para a área desta unidade
hidrográfica, uma faixa de 5.410 km2 ou 11,78% do terreno com regiões de contato entre
savana estépica e floresta estacional. E nas proximidades com o rio Paraná, exatamente 2.399
km2 ou 5,23% de sua área há as formações pioneiras, e uma outra faixa de 1,69% ou 774 km2,
de contato entre savana e floresta semidecidual.
É importante ressaltar que as áreas de formação pioneiras referem-se as comunidades
vegetais das planícies que refletem os efeitos das cheias dos rios nas épocas chuvosas, ou,
então, das pressões alagáveis todos os anos. Nestes terrenos aluviais, conforme a quantidade
de água empoçada e ainda o tempo que ela permanece na área, as comunidades vegetais vão
desde a pantanosa criptofítica (hidrófitos) até os terraços alagáveis temporariamente de
terófitos78, geófitos79 e caméfitos80 (IBGE, 2012, p.139) (figura 34 e 35).
78

Plantas anuais, cujo ciclo vital é completado por sementes que sobrevivem à estação climática desfavorável,
ocorrendo exclusivamente nas áreas campestres (IBGE, 2012).
79
Plantas herbáceas ou sublenhoas com os órgãos de crescimento (gema, xilopódio, rizoma ou bulbo) situados
no subsolo, com predominância em áreas campestres (IBGE, 2012).
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FIGURA 34: Perfil esquemático da formação pioneira sob influência fluvial

FONTE: IBGE (2012)

Ainda, sobre as formações pioneiras, nas planícies alagáveis mais bem-drenadas,
ocorrem comunidades campestres e os gêneros Panicum e Paspalum dominam em meio ao
maméfito do gênero Thalia. Nos terraços mais enxutos, dominam nanofanerófitos dos gêneros
Acacia e Mimosa, juntamente com várias famílias pioneiras, como Solanaceae, Asteraceae,
Mystaceae e outras de menor importância sociológica (IBGE, 2012, p.139).

FIGURA 35: Formação pioneira arbustiva na unidade hidrográfica do Ivinhema

FONTE: IMASUL (13/10/2015)

80

Plantas sulenhosas e/ou herbáceas predominantemente de áreas campestres pantanosas com até um metro de
altura, providas de gemas situadas acima do solo e protegidas por catáfilos ou por folhas verticiladas (IBGE,
2012).
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FIGURA 36: Mapa de vegetação natural na área da unidade hidrográfica do Ivinhema

FONTE: IMASUL(2015)

183

A manutenção de remanescentes de vegetação nativa na paisagem transcede seus
benefícios ecológicos e permite vislumbrar, além do seu potencial econômico, a
sustentabilidade da atividade agropecuária e a sua função social, uma vez que são
fundamentais para manter a produtividade dos sistemas agropecuários devido sua influência
direta na produção e conservação da água, da biodiversidade e do solo, na manutenção de
abrigo para agentes polinizadores, dispersores de sementes e inimigos naturais de pragas das
culturas, entre outros (NASCIMENTO, 2014).
Posto que as florestas também tem a função de regularizadora nas vazões dos cursos
d`águas, exercendo influência sobre o fluxo hidrológico; pode-se dizer que há necessidade de
(re) disciplinar todo e/ou qualquer tipo de uso e ocupação do solo na fonte, ou seja, no espaço
da unidade em estudo; de forma a reduzir futuros impactos à área.

5.6 Caracaterização Climática

O clima é uma variável no espaço e no tempo que representa um dos principais fatores
de mudanças nas características da superfície terrestre. Nesta perspectiva, a análise das
condições climáticas na área objeto de estudo, associada aos fatores pedológicos,
geomorfológicos e os geológicos, auxiliaram na explicação da intensidade com que os
processos, principalmente àqueles disponibilizadores de sedimentos, desenvolvem-se.
Se a precipitação é mais expressiva, a suscetibilidade à produção de sedimentos será
ampliada. Todavia, cabe associar a esta análise, os indíces da cobertura vegetal, pois, possuem
o papel de proteger os solos. Assim, se esta for maior, consequentemente, a suscetibilidade à
produção de sedimentos na bacia será menor.
Tendo em vista que o clima controla o intemperismo diretamente através da
temperatura e da precipitação, e indiretamente, através da vegetação que recobre a paisagem,
nesta seção, devido a sua posição geográfica, a unidade hidrográfica do Ivinhema está
submetida aos efeitos dos sistemas de circulação atmosféricos: Equatorial (MEC), Tropical
(MTA e MTC) e Polar (MPA) que reflete diretamente, em uma multiplicidade de tipos de
tempos: quentes e úmidos, concentrados no verão, e quentes e secos no inverno, apesar de
apresentar quedas pontuais e médias de temperatura nesta última estação.
Neste sentido, devido apresentar nos momentos mais quentes do ano, concentração das
chuvas (dezembro, janeiro e fevereiro) e que nos meses menos quentes (junho, julho e agosto)
nota-se a redução da pluviosidade, conforme os gráficos 4 e 5.
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GRÁFICO 3: Precipitação média mensal na bacia hidrográfica do Ivinhema
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GRÁFICO 4: Precipitação média sazonal na unidade hidrográfica do Ivinhema
mm

Precipitação Media Sazonal na Unidade Hidrográfica do Ivinhema por Estações do Ano

1800
1600
1400

1200
1000
800

600
400
200
0

Verão

ORG. pela autora (2015)

Outono

Inverno

Primavera

186

GRÁFICO 5: Precipitação média anual na bacia hidrográfica do Ivinhema
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Neste contexto, os dois grandes período evidenciam que a sazonalidade das
precipitações nesta unidade hidrográfica é típica dos regimes tropicais. A partir de então,
verifica-se que a precipitação média anual oscila entre 1.153,5 a 1.692,8 mm (Gráfico 6) e, de
acordo com a variabilidade é possível dividí-la em duas regiões: na porção centro – norte –
nordeste ocorrem os menores valores médios de precipitação anual e, na direção oeste –
sudoeste, encontram-se os maiores índices pluviométricos (Figura 37). Suas médias térmicas
anuais variam entre 21,7 a 24,7°C (figura 38).
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FIGURA 37: Mapa de precipitação média anual na unidade hidrográfica do Ivinhema

FONTE: ANA - HIDROWEB

189

FIGURA 38: Mapa de temperatura média anual na unidade hidrográfica do Ivinhema

FONTE: LIST OF AVAILABLE DATA ARCHIVES: TEMPERATURE ANNUAL
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5.7 Caracterização dos Parâmetros Hidromórficos

As bacias hidrográficas compõem-se basicamente de um conjunto de superfícies,
vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos d`água que confluem até resultar um
leito único no exutório (TUCCI, 1997). Estudar o desenvolvimento do seu sistema é
importante, pois, indica a maior ou a menor velocidade com que a água deixa a bacia
hidrográfica e possibilita relações e comparações entre diferentes regiões hidrológicas
(VILELA & MATTOS, 1975).
Os parâmetros hidromorfométricos da unidade hidrográfica em estudo foram
calculados por meio da proposta de Horton (1945) aperfeiçoada por Strahler (1957) e (re)
apresentada na literatura por Christofoletti (1980) e Villela e Mattos (1975); abordados nos
itens a seguir a partir da hierarquia fluvial, da análise areal e linear.
Por meio da metodologia proposta por Horton - Strahler (apud VILLELA &
MATTOS, 1975) foram identificadas as ordens da unidade hidrográfica do Ivinhema; na qual,
sua disposição fluvial classifica-se com o padrão geral de drenagem dentrítico (Figura 39),
composta por 664 canais de diversas ordens de magnitude (Gráfico 7).

GRÁFICO 6: Distribuição da hierarquia fluvial na unidade hidrográfica do Ivinhema
n° canais
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FIGURA 39: Hierarquia de drenagem da unidade hidrográfica do Ivinhema

FONTE: IMAGEM SRTM – INPE (2011)
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Por meio dos parâmetros aferidos afirmar-se-á que a área da unidade hidrográfica do
Ivinhema, drenada pelo sistema fluvial inclusa entre os seus divisores topográficos, projetada
em plano horizontal, é de 45921,76 km2; com amplitude altimétrica máxima de 543 metros.
O perímetro, comprimento da linha imaginária ao longo do divisor de águas é 1366,75
km; e a distância percorrida pelas águas antes de encontrar um curso d’água permanente
(coeficiente de manutenção) é de 0,006 metros/km2; o que indica que não é necessário nem
um metro de canal para o desenvolvimento de um canal de primeira ordem na unidade
hidrográfica em estudo; seu canal principal, o rio Ivinhema, um rio perene desde o seu trecho
inicial, apresenta uma extensão de 237,23 Km.
Para a densidade hidrográfica tem-se 0,0144 rios por quilômetros quadrados. Já a
densidade de drenagem é considerada baixa e muito pobre (0,158 km/km2); o que significa
que as respostas hidrológicas serão lentas pois o caminho que a água terá que percorrer pelas
vertentes é maior; embora apresente uma grau de ramificação relativamente alto (5ª ordem).
De acordo com Linsley et al (1975) densidades pobres são observadas normalmente em solos
mais resistentes à erosão ou muito permeável e onde o relevo é suave - condições que também
são observadas na área de estudo.
A análise da densidade mostra que a hierarquia fluvial de 1ª ordem, conforme a figura
31 e o gráfico 7, é a mais representativa nesta unidade hidrográfica do que as demais
encontradas. Informação de importância para o planejamento e a gestão ambiental da área,
tendo em vista que caracterizam os espaços das nascentes que, se estiverem protegidas por
vegetação indicam boa disponibilidade hídrica.
Porém, quando associado ao relevo, Carvalho et al. (2009) afirmam que valores baixos
de densidade de drenagem estão geralmente associados a regiões de rochas permeáveis e de
regime pluviométrico caracterizado por chuvas de baixa intensidade ou pouca concentração
da precipitação.
É necessário sublinhar que, como a densidade de drenagem reflete a relação entre os
processos de incisão, resitência da superficie e permeabilidade do solo; e estando associada à
quantidade de água e a sua distribuição à superfície, possui várias atuações na dinâmica de
uma bacia hidrográfica (CHRISTOFOLETTI, 1980).
Assim, tomando como base a influência da geomorfologia, da geologia e da pedologia
da área da unidade hidrográfica do Ivinhema, a presença de 41,92% de arenitos em seu
terreno indica que há uma maior taxa de infiltração da água, consequentemente, o escoamento
superficial é reduzido, evitando maior dissecação do terreno e, finalmente, originando uma
menor densidade de drenagem.
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Outro fator que deve associar a esta análise é a declividade. Área com declividade
acentuada, a água da chuva concentra-se mais rapidamente nos cursos dos rios aumentando a
probabilidade de picos de enchentes. No entanto, a baixa declividade que prevalece na
unidade hidrográfica do Ivinhema (Gráfico 3, pag. 144), não a constitui como uma unidade de
inundação, uma vez que, os maiores percentuais encontrados representam um relevo plano a
suave ondulado; porém, outra característica que facilita o aumento e/ou rapidez do
escoamento superficial das águas das chuvas no terreno é a ausência da cobertura vegetal, os
tipos de solo e a intensidade de precipitação (VILLELA & MATTOS, 1975).
Entretanto, é necessário evidenciar que as condições ambientais da unidade
(vegetação, regime de precipitação, tipo de solo, etc) e o fator antrópico a partir da forma de
uso das terras podem agir como limitantes a instalação de uma rede de drenagem ou mesmo
reduzir a densidade de uma rede já instalada e/ou até classificá-los como estabilizador do
processo, como também, podem ser inseridos à análise dos parâmetros adotados para a
previsão de sedimentos.
Vale ressaltar que, por possuir relação direta com o potencial de transferência de
sedimentos, quanto maior a densidade de drenagem, menor é à distância percorrida pela
partícula deslocada por erosão do terreno e na vertente até o curso d’água.
Quanto ao índice de sinuosidade, este constitui-se como um fator controlador da
velocidade de escoamento das águas. Desta forma, o valor deste índice para a área objeto de
estudo é de 23,47%. Tal percentual considera-o como um canal de característica reto, ou seja,
um canal que percorre um trajeto retilíneo, sem desviar do seu trajeto em direção ao exutório.
Já o fator de forma e o índice de circularidade apresentam resultados baixos. Estes
valores indicam que a bacia não possui forma geométrica circular, tendendo a um formato
mais estreito e alongado (quanto maior o valor, acima da unidade, mais alongado será a forma
da bacia e menor a probabilidade de chuvas intensas ocorrerem simultaneamente em toda a
sua extensão). O que facilita o escoamento e ao mesmo tempo, diminui a probalidade de
inundações ou enchentes rápidas em condições normais de precipitação. Tal resultado,
comprova o indicativo do índice de compacidade - bacia com menor tendência a enchentes.
A partir das variáveis e dos cálculos supracitados, a tabela 22 sumariza a
caracterização dos parâmetros hidromorfométricos de análise areal e linear da bacia em
análise.
Assim, tais parâmetros revelam-se não somente como meros subsídios que auxiliamno
entendimento global sobre o comportamento e a dinâmica ambiental deste sistema - mesmo
sabendo que o mesmo já tenha intervenções antrópicas -, mas, são informações que
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subsidiarãoas tomadas de decisões sobre a unidade hidrográfica do Ivinhema, as ações de
planejamentos para o espaço urbano e rural da municípios pertencentes a área objeto de
estudo, bem como, ao desenvolvimento de ações e planejamentos de gestão ambiental das
unidades hidrográficas do Estado Mato Grosso do Sul e dos seus recursos hídricos.

TABELA 21: Parâmetros hidromorfométrico da unidade hidrográfica do Ivinhema
Variáveis Mensuradas

Símbolo

Unidade
2

Valor

Área da Unidade Hidrográfica

A

Km

45921,76

Perímetro da Unidade Hidrográfica

P

Km

1366,75

Comprimento Total de Canais

Lt

Km

7255,78

Comprimento Médio dos Canais

L

Km

10,94

Comprimento do Canal Principal

L

Km

237,23

Número total de Canais

N

-

664

Ordem da Unidade Hidrográfica

-

-

5ª

Altitude Máxima

-

M

737

Altitude Minima

-

M
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Amplitude Altimétrica

Hm

M

543

Coeficiente de Compacidade

Kc

Adimensional

1,786

Densidade Hidrográfica

Dr

canais/km²

0,0114

Densidade de Drenagem

Dd

km/km²

0,158

Extensão do Percurso Supreficial

Eps

M

3,16
2

Coeficiente de Manutenção

Cm

m/km

0,006

Fator Forma

Kf

Adimensional

0,276

Relação de Relevo

Rr

M

2,533

Adimensional

0,309

Índice de Circularidade
Índice de Rugosidade

Ir

Adimensional

85,794

Índice de Sinuosidade

Is

%

23,47

ORG. pela autora (2015)
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6 O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO NA UNIDADE HIDROGRÁFICA DO
IVINHEMA

6.1 Algumas Considerações Gerais sobre o Uso e Ocupação

Tendo em vista que, desde a Antiguidade, à margem de rios, lagos e do mar, cidades
se desenvolveram, de forma que os complexos aquáticos doces e salgados sempre ofereceram
alimentação e condições para a manutenção da sobrevivência e das atividades do ser humano
(STIPP, 2007), as informações de uso da terra são basilares para o processo de sistematização
de novos conhecimentos sobre a (re) organização antrópica nas/das diferentes áreas ou regiões
hidrográficas presentes na esfera terrestre.
Coaduna-se a esta afirmação a reflexão da importância da utilização do mapeamento
temporal do uso e cobertura da terra por meio da imagem de satélite, como uma fonte de
dados que permite obter não somente o tipo e a dinâmica da ocupação realizada pelas diversas
sociedades em tempos pretéritos e atuais em diferentes espaços, como também, por obter um
novo banco de dados sobre as transformações que foram potencializadas pela ação antrópica.
Tal asserção já fora constatada por Florenzano (2007, 2008) ao enfatizar que o uso de
imagens de satélites proporciona uma visão sinóptica (de conjunto) e multitemporal (de
dinâmica) de extensas áreas terrestres. E, pelos autores Meneses & Almeida (2012), quando
afirmam que ao possibilitar o monitoramento das mudanças que acontecem em diferentes
espaços, elas tornam-se como a mais eficente ferramenta para dimensionar e espacializar
vários objetos e fenômenos presentes nas mais diversas superfícies geográficas.
Ainda para os autores supracitados, as transformações paisagísticas em face as
intervenções humanas, como a derrubada de matas, a implantação de pastagens, a construção
de estradas, represas, a retificação e canalização de cursos d’água, a implantação de indústrias
e de áreas urbanas, entre outros, podem ter efeitos, tanto benéficos como danosos.
Assim, as mudanças do uso e ocupação do solo estão despertando preocupações não
somente às diferentes áreas e comunidades científicas ligadas à compreensão, planejamento e
gestão do território e, em especial, à dos recursos hídricos, como também, estão sendo
encaminhadas para uma discussão entre os tomadores de decisão em diversas escalas.
Tal preocupação consiste no objetivo de não acarretar maiores comprometimentos da
funcionalidade destes sistemas e salvaguardar as gerações futuras de maiores impactos em
relação a alteração da qualidade da água, do desmatamento e do aumento de escoamento, da
perda da biodiversidade e da fragmentação da biota, da erosão dos solos, do assoreamento e
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da redução da disponibilidade hídrica, entre outros.
A partir desta acepção, as áreas ou regiões hidrográficas classificam-se como a melhor
unidade de estudo e planejamento de uso do solo e dos recursos hídricos, pois, tendo em vista
que, as fronteiras culturais, históricas, políticas, econômicas e sociais, não respeitam mais os
limites físicos e tecem um emaranhado complexo81, estas são unidade territoriais que
possibilitam averiguar todos os elementos naturais pertencentes a ela (geologia,
geomorfologia, cobertura vegetal e rios) e as repercurssões das organizações e dos
funcionamentos políticos, socieconômicos e ambientais impostos a esta paisagem, pela ação
antrópica. Caracterizando-as, portanto, um espaço que imprime a relação da sociedade com o
ambiente.
Neste sentido, observa-se uma certa uniformidade com a abordagem apresentada por
Leite (2008), de que as unidades hidrográficas permitem demonstrar o seu potencial enquanto
uma entidade territorial sistêmica, sendo consideradas como objeto de estudo não apenas para
as pesquisas hidrológicas ou geomorfológicas, mas também, para àquelas relacionadas a
aspectos bióticos, socioeconômicos e socioculturais.
Desta forma, o que irá fundamentar esta análise é o carater da inter-relação existente
entre a sociedade com os espaços hidrográficos. Haja vista que cada fragmento natural abriga
também uma fração da sociedade, o que nos deixa entender que a essência primaz do espaço é
ser social e por isso, o próprio espaço não pode ser formado, unicamente, por coisas advindas
dos objetos geográficos, seja estes naturais ou artificiais, mas que são dinamizadas e estão em
constante movimento de entrada (inputs) e de saída (outputs) que, portanto, em conjunto nos
dá uma natureza, como dito antes, em que refugia parte da sociedade humana (SANTOS,
2005).
Todavia, cabe ressaltar que as interações da sociedade - sejam estas harmônicas ou não
-, com os elementos da natureza nos mais diferentes espaços geográficos, podem resultar em
mudanças nos fluxos de energia e matéria nos sistemas. Sobre tal, o estudo de Borsato &
Souza Filho (2004) menciona que as ações antrópicas têm dinamizado os geossitemas a tal
ponto que as inter-relações e as conexões entre os componentes têm gerado fluxos de energia
não assimilados pelos componentes; gerando, dessa forma, desequilíbrios.
Como exemplo, sobre a apropriação do relevo pelo homem como suporte ou recurso, e
sobre o seu processo de depauperamento, as mudanças processuais quanto a redução da
capacidade de infiltração, o aumento do escoamento superficial e a erosão do solo, associada
81

Apresentam diversidade de elementos, encadeamentos, interações, fluxos e retro alimentação compondo uma
entidade organizada (CHRISTOFOLETTI, 1999, p.3).
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com as características climáticas e os aspectos da topografia, ocorrem devido a subtração da
cobertura vegetal.
A influência da vegetação é determinante no destino e efeitos do fluxo de energia
(FERREIRA, 2007). Assim, sem esta, um volume maior de sedimentos são depositados a
calha fluvial, promovendo alteração na sua dinâmica, o que contribui para o desencadeamento
de vários processos que, por vezes, acabam prejudicando o próprio homem. Tem-se então, um
efeito “cascata” (DREW, 1994) que envolve o ambiente e todos os seus elementos.
Nesta perspectiva, o homem tem uma grande influência na determinação da dinâmica
física dos meios naturais em que estão inseridos e é necessário então, somar este aspecto à
compreensão dos mecanismos regentes da natureza. Isto porque, ao homem é dado uma
posição chave no entendimento funcional dos sistemas ambientais, pois, ao longo do tempo,
as formas de uso de recursos vão se alterando conforme o nível técnico que a humanidade
apresenta, desde os recursos geomorfológicos como as vertentes e as planícies fluviais; os
biogeográficos como a massa vegetal e animal; os pedológicos; climáticos e hidrícos como os
rios e a água subterrânea. Portanto, é impossível excluí-lo da composição dos meios naturais,
pois, ambos estão interligados.
Tal afirmação fora constatada em estudos na bacia do rio Eel (Califórnia). Ao
determinar a contribuição relativa dos fatores, natural e humano, na produção de sedimentos
da bacia os dados aferidos mostraram que houve um aumento de sedimentos na calha fluvial e
um decréscimo da profundidade; e como resposta fluvial a estes impactos ambientais, a
maneira encontrada pelo rio para ajustar o seu equilíbrio, foi aumentar a largura do canal por
meio da erosão de margem. Tais dados ainda evidenciaram que, na maioria das vezes, os
fatores naturais iniciam os desequilíbrios que serão agravados pelas atividades humanas.
Associa-se à esta reflexão, as preocupações apresentadas por Tucci (1993)
relacionadas aos impactos gerados pela ocupação humana nas áreas de bacias, sobre a
preservação dos recursos existentes e do próprio ambiente, bem como, dos impactos deste
para com o homem. Por Tundisi (2008), sobre o aumento do processo de erosão gerado por
diferentes usos do solo, influenciando na alteração da qualidade das águas dos sistemas
hidrográficos e, àquelas por Salomão (2007), sobre a importância e a necessidade de entender
a dinâmica e o funcionamento hídrico do terreno como subsídio para a adoção de manejo e
práticas preventivas efetivas quanto a capacidade de uso do solo.
Como também, às de Borsato & Souza Filho (2004) quanto ao controle ou ajuste dos
geossistemas, de forma a manter as bases naturais energéticas a um nível que permita a
satisfação e a segurança das necessidades da sociedade.
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Contudo, cabe lembrar que certos processos ambientais como lixiviação, erosão,
movimento de massa, modificação do regime hidrológico e da cobertura vegetal, cheias, entre
outros, ocorrem nos ambientes naturais, mesmo sem a intervenção humana, porém, quando o
homem desmata, planta, constrói, transforma o ambiente, esses processos ditos naturais, são
acelerados. E neste caso há, quase sempre, consequências paras as sociedades.
Neste sentido, diante dos efeitos e respostas do antropismo sobre os diferentes
ambientes naturais, Ross (1998) e Argento (2009) assinalam ser imprescindível incorporar aos
estudos, a análise das relações socioeconômicas entre os homens e destes, com a natureza, a
fim de contribuir com o planejamento territorial sustentável.
Assim, diante do avanço das mudanças e dos problemas ambientais ocasionada pelo
uso e ocupação dos solos impostos pela sociedade e pela produção capitalista ao longo dos
anos, sobre os diferentes espaços geográficos e em especial, no ambiente fluvial, os anseios
desta tese reside em apresentar indícios de que houve modificação na unidade hidrográfica do
Ivinhema nos últimos 30 anos.
É necessário evidenciar que a escolha das datas de análise refere-se ao fato de que em
termos históricos, o estado no qual pertence a unidade hidrográfica objeto de estudo, o Mato
Grosso do Sul, é um estado que foi criado recentemente, por iniciativa e decisão do governo
do General Ernesto Geisel, por meio das bases e diretrizes da Lei complementar n° 31, de 11
de outubro de 1977.
No entanto,a história de ocupação e colonização não indígena à área onde hoje estão as
suas terras tem um histórico consideravelmente antigo, remontando ao período colonial, antes
do Tratado de Madri em 1750, quando passou a integrar a coroa portuguesa e apresentou-se
como uma importante via de acesso ao interior do território que hoje pertence ao Brasil (MS,
2014; KASHIMOTO & MARTINS, 2005).
É evidente que os efeitos de transformação da natureza e da região neste período
foram incipientes, pois mesmo que a área era conhecida e povoada de maneira mais ou menos
estável (sem nenhuma vila ou cidade) era utilizada somente como via de acesso ou de
passagem pela população não indígena.
Sobre a gênese e a (re) ocupação inicial do estado do Mato Grosso do Sul destacar-seá os estudos e as discussões propostos por Bitar (1997, 1999, 2009). Para a autora, este
processo, que remota ao período pós Guerra do Paraguai (1864 – 1870) com o ciclo de lutas
armadas entre coronéis, voltou a ser alimentado nas primeiras décadas do século XX, pelo
isolamento existente entre as regiões norte e sul do Mato Grosso uno, e pela rivalidade
manifestada na dicotomia progresso e atraso entre as mesmas.
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Tal rivalidade pode ser constatada, dentre as características essenciais que permearam
e justificaram o desmembramento do estado do Mato Grosso, na diferenciação ecológica entre
as suas duas regiões. O sul, uma região de campos, indicava o desenvolvimento da agricultura
e da pecuária e o norte, na entrada da Amazônia, menos habitado e explorado, ainda estava
em grande parte, coberto por florestas (MS, 2014).
Por meio deste binômio progresso-atraso, Squinelo (2009) ressalta que a reconstrução
da história da gênese do sul mato-grossense foi alvo de inúmeras e diferenciadas
manipulações ideológicas, históricas, historiográficas e identitárias, sempre com o intuito de
legitimar os grupos e/ou elites dominantes da região. O que infrigiu para este estado, uma
identidade peculiar comparada a parcela norte do Mato Grosso uno.
Todavia, como a intenção nesta seção não é realizar uma descrição ou discussão
bibliográfica e identitária sobre a trajetória do processo histórico e político de divisão,
formação e reocupação inicial do estado do Mato Grosso do Sul, pois já existem outras obras
e autores que perfizeram tal trajeto e análise, podendo ser consultados: Silva (1996), Zorzato
(1998), Biachini (2000), Ziliani (2000), Borges (2001), Albanez (2003), Queiroz (2004-2008),
Figueiredo (2003), Jesus (2004) e Esselin (2011), direcionar-se-á, especificadamente, para os
dados/respostas que venham sistematizar a dinâmica e evolução de uso das terras da unidade
hidrográfica do Ivinhema imposta pela ocupação humana, ao longo dos anos escolhidos para a
realização desta análise.
Desta forma, posto que a expressão uso do solo denota as atividades humanas de
ocupação e exploração da superfície terrestre e dos seus recursos com a finalidade de
suprir/manter as diferentes sociedades e as suas atividades, há necessidade de discorrer alguns
pontos prescípuos do processo de reocupação da área objeto de estudo.

6.2 O Processo Histórico de Reocupação da Unidade Hidrográfica do Ivinhema

Partindo da afirmação de que a pressão demográfica gera tensões com exploração dos
recursos naturais e, que podem resultar em uma degradação da paisagem, ressalta-se que o
estado do Mato Grosso do Sul assim como, a área da unidade hidrográfica do Ivinhema, até a
segunda metade do século XX, ainda era considerada para a maior parte dos brasileiros como
um vazio demográfico.
Porém, apesar destas porções territoriais do Brasil, conhecidas por meio de expedições
desde 1524 tenham sido ocupadas nos primórdios do seculo XVII, pelas reduções dos jesuítas
espanhóis e portugueses e utilizadas no século XVIII, como rotas fluviais e terrestres para a
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busca de riquezas nas minas ao Norte do país, no Peru e no Paraguai, o pequeno fluxo
populacional não indígena em sua paisagem efetivou-se somente, nos meados do século XIX.
O século XIX é marcado pela mudança da base econômica do país. E neste período, a
fixação populacional à area da unidade hidrográfica do Ivinhema ocorreu por meio de dois
eixos principais: uma liderada pelos sertanistas paulistas e mineiros ao estabelecerem as
fazendas de pecuária extensiva, e a outra, pelos trabalhadores ervaterios ao formarem os seus
povoados/comunidades.
Estes ocuparam e dedicaram-se a extração dos ervais nativos na região de análise após
a guerra da Triplíce Aliança e da abertura da navegação com o rio Paraguai, sobretudo, nos
espaços correspondentes aos municípios de Ponta Porã, Caarapó, Itaporã, Juti e Dourados.
Já àqueles, ao fazerem uso do pasto nativo da área pertencente aos campos de Vacaria,
ocuparam além das áreas referentes aos municípios de Anaurilândia, Angélica, Bataguassu,
Batayporã, Deodápolis, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Ivinhema e Ponta
Porã, as de Maracaju, Rio Brilhante e Sidrolândia. Delimitando-as, como uma área de
latifúndios destinados a pecuária extensiva.
O uso do solo, por meio desta atividade permite a afirmação exposta em outras
pesquisas de investigação de que, a pecuária e os fluxos decorrentes dela tiveram papel
considerável na articulação geográfica brasileira, conformando fatores pioneiros de impulso
de interiorização humana e da economia de vários territórios (PRADO JÚNIOR, 1972,
ENDLICH, 2006, COSTA, 2009).
Com base em Queiroz (2008), a ocupação por meio da prática da bovinocultura
desenvolvida na região de análise não somente fora promovida pelos migrantes paulistas e
mineiros, em especial das regiões nucleadas das povoações de Uberaba (MG) e Franca (SP),
mas também, por meio dos migrantes do norte do Mato Grosso, estimulado pela crise política
conhecida como Rusga82, em 1834.
É significativo que a pecuária extensiva tenha contribuído para a efetiva ocupação de
grandes áreas do interior do país e, em especial, à área objeto de estudo. Mas, segundo Ross
(2006) em função da baixa densidade demográfica e de animais e da utilização dos pastos
naturais até meados do século XX, esta atividade pode ser considerada de baixo impacto na
natureza, pois não se convertia a cobertura vegetal natural em campos de cultivos e pastagens

82

Considerada de acordo com a historiografia brasileira como uma das rebeliões regenciais que eclodiram no país
apos a abdicação de D. Pedro I. O conflito resultou das disputas políticas no seio das elites cuiabanas,
envolvendo de um lado, a ascendente elite ligada a criação de gado e, de outro, os mineiros em decadência
devido ao esgotamento das minas. Pode-se citar como outras rebeliões regenciais: Cabanada (1932), Farroupilha
(1835), Cabanagem (1835), Sabinada (1837) e Balaiada (1838) (Trubiliano, 2014).
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plantadas.
Sendo assim, ainda é necessário destacar que até as primeiras décadas do século XX,
mesmo que o uso dos solos do sul matogrossense tenha ocorrido, juntamente, com a
existência da atividade agrícola mercantil de sobrevivencia, a liderança como fonte de renda e
de estabilidade econômica do estado do Mato Grosso uno ficou por conta da atividade
ervateira e da pecuária.
Sobre tal, Murtinho (2009) salienta que, por estar pautada na extração dos produtos
nativos e na utilização das vastíssimas pastagens, a produção agrícola matogrossense que
também abastecia os viajantes da região até as primeiras décadas do século XX, não
apresentou características de exportação.
Todavia, Bonfim (2009) afirma que a partir da segunda metade do século XIX, a
região sul matogrossense deixa de ser uma área de passagem como considerada no período
das monções cuiabanas e bandeiras, tornando-se fortemente na primeira metade do século
XX, a ser uma fornecedora de gado bovino magro e de charque para o crescente mercado do
sudeste brasileiro.
Assim, a região ganha destaque a nível nacional pelo uso de suas terras para a
expansão do desenvolvimento da pecuária extensiva, portanto, até os últimos anos da década
de 1930, o estado e a área objeto de estudo, ainda eram considerados neste período como
espaços de “vazios demográficos” comparada a outras regiões do território nacional.
Segundo a investigação realizada anteriormente por Jesus (2004) e Carmo (2007), tal
característica deve-se ao poder coercitivo exercido pela Cia Mate Laranjeira83 para que
estranhos não viessem instalar-se no seu espaço de interesse ou de seu domínio, o que serviu
de entrave para o crescimento populacional do sul matogrossense.
Segundo Queiroz (2008), além de prescindir totalmente a participação de
intermediários industriais e comerciais, de impedir qualquer forma de exploração das terras

83 Sua origem, de acordo com Jesus (2004), estava ligada a uma recompensa dada em 1882 pelo governo
Imperial a Thomas Laranjeira por seu auxílio na guerra da Triplíce Aliança (1864 - 1870). Por apresentar boa
qualidade e ser ervais nativos da região, o que dispensava a necessidade de grandes investimentos na preparação
da terra e plantio, Thomás passou a explorar de forma clandestina, desde 1877 a erva-mate no sul do MT,
negócio que já exercia no Paraguai desde 1874 (SEREJO, 1986 apud CARMO, 2007, p. 66). Dos 156.000 km2
que passaram a fazer parte do estado de Mato Grosso, uma parte considerável dos ervais das terras paraguaias,
foi incorporado ao patrimônio brasileiro. A partir de então, o mesmo recebe concessão com direito de explorar as
terras devolutas pertencentes ao Império, com ervais situados no cone sul de Mato Grosso, nos limites da
província com o Paraguai, tornando-se o primeiro concessionário legal a explorar os ervais da região. Assim, a
Cia autorizada a funcionar pelo decreto n°. 436, de 1891, operava no Mato Grosso e no Paraguai, criou um porto
especial para escoar sua produção até a Argentina, o Porto Murtinho. Também, tinham ferrovia própria e a ervamate era puxada até a linha de trem por 800 carretas para cuja tração a empresa tinha 20.000 bois. Grande parte
da mão-de-obra era indígena, especialmente, os guaranis e Kaiwás (Araujo, 2014). Sobre a influência da Cia
Mate Laranjeira no Estado do MS destacar-se-á o trabalho de Maria Aparecida Carli (2005).
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por pequenos proprietátios ou posseiros ou até mesmo que os próprios trabalhadores dos
ervais tornassem independentes, a Cia chegou a controlar, mediante arrendamento, cerca de 5
milhões de hectares de terras devolutas no Estado. Fato que, caracterizou segundo a
interpretação de Carli (2005) e Carmo (2007), como o maior arrendamento de terras devolutas
da União e do Mato Grosso para um grupo particular e estrangeiro.
À vista do exposto, o fluxo de mão-de-obra que a Cia empregara para a exploração dos
ervais nativos fora essencial para o processo de (re) colonização e fragmentação dos espaços
territoriais do sul matogrossense e da área objeto de estudo por grupos não indígenas. Como
também, colocou em cena atores sociais que detinham sobre este espaço geográfico poderes
de decisões políticas, territoriais e econômicas.
Entretanto, esta hegemonia de uso e ocupação do solo passa a ser totalmente quebrada
quando o Estado Novo de Vargas recusa-se a renovar os arrendamentos à mesma, para abrir
espaço à expansão da pequena produção. Neste sentido, por ocasião da política do governo
Federal, beneficiado pela política de interiorização e pelo esforço de “nacionalização” das
extensas fronteiras do sul de Mato Grosso, uma corrente migratória de gaúchos, mineiros,
paranaenses, paulistas e nordestinos adentraram a região da bacia hidrográfica do rio
Ivinhema por meio do projeto nacional, anunciado e denominado de Marcha para o Oeste84.
Assim, tais grupos populacionais instalaram-se, sobretudo, às àreas da recém-criada
Colônia Agrícola Nacional de Dourados (CAND)85 e no Território Federal de Ponta Porã86,

84 Marcha para o Oeste: tinha como objetivo ocupar as áreas vazias do território nacional e, ao mesmo tempo,
articular os meios de transporte visando a abertura do escoadouro para a produção nacional. Tal política,
segundo Carmo (2007) possibilitou a desarticulação do sistema monopolista, manufatureiro e concentrador da
exploração da erva nativa nos territórios de fronteiras, que eram representados pela cia Mate Laranjeira, na qual,
perde concessão do arrendamento das terras e, em consequência, o domínio político econômico exercido
principalmente pela Argentina (principal compradora). C.f OLIVEIRA, Benícia Couto. A política de colonização
do Estado Novo em Mato Grosso (1937-1945), 1999.
85 Com vistas à proteção da soberania nacional, a Colônia Nacional de Dourados (CAND), foi criada pelo
Decreto-lei n° 5.941, de 28 de outubro de 1943, porém só instituída em 1° de janeiro de 1944, em resposta a
preocupação de acompanhar o processo de exploração econômica e a eventual garantia contra qualquer disputa
territorial com o Paraguai (SANTOS, 2007 apud CARMO, 2007, p. 57). E, ambicionava a liberação de uma
vasta frente agrícola com o afastamento da Matte, introduzindo um processo de colonização capitaneado pela
pequena propriedade para o mercado interno e cujo sistema de produção, diretamente vinculado ao governo
federal, passaria necessariamente por uma ordem cooperativa da organização do trabalho (LENHARO, 1985
apud CARLI, 2005), tem-se então, também como atrativos fundamentais, a distribuição gratuita de terras a
trabalhadores rurais sem-terra e reconhecidamente pobres (OLIVEIRA, 1999 apud CARLI, 2005).
86 Através do Decreto nº 5.812, de 13 de setembro de 1943, o governo do presidente Getúlio Vargas criou cinco
territórios federais: Amapá, Rio Branco, Iguaçu, Ponta Porã e Guaporé. Os dois últimos na área territorial de
Mato Grosso. O território de Guaporé, que passou a se chamar Rondônia em 1956, em homenagem ao marechal
Candido Mariano da Silva Rondon, foi elevado à condição de estado em 20 de dezembro de 1981. O de Ponta
Porã abarangia a parte mais meridional do antigo Estado de Mato Grosso (fronteira com o Paraguai) incluindo a
região onde se encontrava a maior parte dos ervais, bem como a sede regional da Empresa Matte, região essa que
passou a subordinar-se à União com a Constituição de 1946, ficando a área ocupada pela CIA diretamente
vinculada à fiscalização federal, permitindo ao governo atuar, com maior desenvoltura, na política de
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estendendo-se, às áreas dos municípios de Deodápolis, Douradina, Fátima do Sul, Glória de
Dourados, Itaporã, Ivinhema (Colônia Agrícola Estadual de Cambaretá), Jateí, Rio Brilhante
(Colônia Agrícola Estadual de Caramba) e Vicentina.
Sobre a política de “unificação” do mercado interno e de garantia da diversificação da
produção agrícola e da industrialização do territorio nacional, Bonfim (2009) discorre que os
novos colonos que ocuparam o sul do estado do Mato Grosso uno, em alguns casos, ajudaram
a abrir as estradas (Figura 40) e picadas. Estas ao longo do tempo foram convertidas em roças
para o cultivo de gêneros alimentícios ou matérias-primas, como arroz, feijão, milho e
algodão.
FIGURA 40: Início da recolonização do município de Ivinhema – avenida honduras em 1962

FONTE: ACERVO PARTICULAR FAMÍLIA NAVARRO

Esta característica contribui para a promoção de um componente cultural de uso do
solo diferente daquele que predominava até o presente momento na região de análise e no
norte do estado, que ainda encontrava-se quase que encoberto por matas.
Segundo Silva (1996), este processo de recolonização transformou-se junto com a
Retirada da Laguna, em elementos essenciais de legitimização para a existência de um “novo”
estado e de sua identidade. E mais, identificou àqueles que estavam ao sul matogrossense
como descendentes dos bandeirantes “desbravadores” do sertão e como defensores da
fronteira e da integridade nacional ameaçada.
Neste contexto, a fertilidade dos solos que dispensavam investimentos para a
colonização, no sentido de, segundo o discurso oficial, ocupar, colonizar e proteger as áreas fronteiriças
(CARLI, 2005; SILVA, 1996).
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preparação e plantio dos ervais, a abundância de pasto junto à rápida prosperidade
demonstrada com a prática da bovinocultura, por parte daqueles que à área da unidade
hidrográfica foram se instalando, atraíram durante todo o século XX, cada vez mais, novos
migrantes.
Tal fato soma-se à unidade hidrográfica do Ivinhema, a partir da década de 1980, a
presença de outros grupos étnicos como, sírios, libaneses, italianos, espanhois, portugueses,
alemães e japoneses. Na qual, contibuíram para o crescimento populacional, a diversidade
cultural, com o surgimento e crescimento das casas comerciais, enfim, com a percepção de
significativas mudanças dos ambientes naturais, sociais e culturais na área de estudo.
Dessa perspectiva, efetiva-se a reocupação do sul matogrossense, na qual, as primeiras
vilas/comunidades/distritos/cidades e as sedes das fazendas foram instalados nos fundos de
vales, às margens dos cursos d’águas. Entretanto, apesar deste processo de ocupação e
repovoamento nas vastas extensões do estado sul matogrossense e da área correspondente a
unidade hidrográfica do Ivinhema aceleravam-se, os dados do censo demográfico em 1940
(238.640 habitantes) ainda evidenciavam à sua característica.
Cabe relembrar, porém, que estas áreas não se encontravam vazias pois havia e ali
viviam, numerosas comunidades indígenas. Sobre estas, Kashimoto & Martins (2005)
discorrem que desde o século XVI na região pertencente ao Alto rio Paraná já existia uma
dinâmica indígena e que a reacomodação espacial e étnica configuraram à área inúmeros
problemas de ocupação que se arrastam e que se acirraram na atualidade, identificando-a
ainda como área-foco de conflitos culturais e de disputas territoriais entre agricultores e os
criadores de gado.
Desta forma, a partir da década referida, as vastas extensões “desocupadas” serviram
de atrativos as empresas colonizadoras que já estavam entusiasmadas com o sucesso de suas
empreitadas em partes do estado de São Paulo, Norte e Noroeste do estado do Paraná. Citarse-á, além da participação da Cia Mate Laranjeira neste processo de recolonização da área da
bacia hidrográfica do rio Ivinhema, a Companhia Viação São Paulo – Mato Grosso87, a
Colonizadora Vera Cruz Mato Grosso Ltda, a Sociedade de Melhoramentos e Colonização

87 De acordo com Bonfim (2009) esta Companhia nasceu em 1908 da evolução da firma Diederichsen &
Tibiriça, que em um primeiro momento estava ligada a construção de uma estrada de rodagem que estabeleceu
ligação entre o Estado de São Paulo e a região da Vacaria, no sul de Mato Grosso. Sua evolução caracteriza-se
com a exploração do transporte e da navegação no rio Paraná e seus afluentes, na exploração do comércio de
gado para a criação de corte e generos alimenticios e outros de primeira necessidade, a vender terras devolutas de
suas concessões e estabelecer nelas os nucleos urbanos, montar e explorar estabelecimentos de criação ou de
culturas em suas terras, na arrecadação de taxas nas zonas de suas concessões, empreendimentos industrial e
comercial.
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(SOMECO S.A) (Figura 41) e a firma Moura Andrade S. A.
FIGURA 41: Colônia da Sociedade Melhoramentos e Colonização (SOMECO S.A) –
município de Ivinhema em 1963

FONTE: SOMECO S. A. (2015)

A abertura de estradas e/ou fronteiras que ligasse a região com o estado do Paraná e
São Paulo através desta última e as facilidades para a aquisição dos loteamentos ou
arrendamentos pelas demais aos pequenos/médios agricultores/novos colonos, atrelado a
economia do gado, facilitaram a ocupação não indígena à area objeto de estudo e a criação de
alguns dos seus núcleos urbanos e glebas nos anos seguintes. Foram exemplo deste processo,
os municípios de Anaurylândia, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Ivinhema, Juti e Naviraí.
A partir de então, o sul matogrossense contabiliza, segundo os resultados apresentados
pelo censo demográfico (IBGE) nas décadas de 1950, 1960 e 1970, respectivamente, 309.395,
579.652 e 1.010.731 habitantes. Endossando para os períodos citados, uma densidade
populacional de 0,60, 0,82 e 1,07 hab/km2. Tal aumento diferenciou e destacou ainda mais a
porção sul do estado em relação ao norte que em 1970, apresentava 612.887 habitantes e uma
densidade demográfica de 0,65 hab/km2.
Neste sentido, ao privilegiar a colonização, imigração e migração a fim de reduzir os
vazios demográficos, a política imposta pelo governo Federal junto com a efetiva participação
das empresas privadas provocaram mudanças de uso do solo e uma alteração no processo de
ordenamento da área correspondente a unidade hidrográfica, ao longo do século XX.
Nos moldes da política do projeto nacional, a organização do espaço sul
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matogrossense ocorre por meio da criação de sedes municipais como: Bataguassu, Itaporã,
Sidrolândia, Caarapó, Nova Andradina, Anaurilândia, Batayporã, Fátima do Sul, Glória de
Dourados, Dourados, Ivinhema, Jateí, Naviraí, Antonio João, Angélica e Deodápolis,
conforme o quadro 19.

QUADRO 19: Anos de criação dos municípios pertencentes a unidade hidrográfica do
Ivinhema

1912
Ponta Porã

1929
Maracaju e
Rio Brilhante

1935
Dourados

1940
Projeto do Governo
Federal:
Marcha para o
Oeste

1953
Bataguassu,
Itaporã e Sidrolândia

1958
Caarapó e
Nova Andradina

1963
Anaurilandia,
Batayporã, Fatima do
Sul, Glória de
Dourados, Ivinhema,
Jateí e Naviraí

1964
Antonio João

1976
Angélica e
Deodápolis

1977
Divisão Oficial do
Estado do Mato Grosso
e Criação do Estado
do Mato Grosso do
Sul

1979
Instalação do Estado
do Mato Grosso do
Sul

1980
Douradina e
Taquarussu

1987
Dois Irmãos do Buriti,
Juti e Vicentina

1991
Nova Alvorada do Sul

1992
Laguna Carapã e
Novo Horizonte do Sul

FONTE: IBGE (2014)
ORG. pela autora (2015)

Diante deste levantamento, o marco das mudanças ambientais na área objeto de estudo
(re) iniciou-se com este processo de recolonização a partir da década de 1940.
Contudo, tais alterações tomaram corpo, apenas nos finais da década de 1970 e início
da década de 1980, com o seu reordenamento espacial e político a partir do surgimento e
instalação de um novo estado e das suas “novas” sedes municipais (quadro 19).
Assim, com a instalação do “novo” espaço geográfico brasileiro em 01/01/1979, das
cinquenta e cinco sedes municipais instaladas, dezenove correspondem aos espaços
pertencentes a unidade hidrográfica do Ivinhema, descritas no quadro 20.
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QUADRO 20: Ano de instalação dos municípios pertencentes a unidade hidrográfica do
Ivinhema
Data de Instalação das Sedes Municipais Pertencentes a Unidade Hidrográfica do Ivinhema

Anaurilândia;
Angélica;
Antonio João;
Bataguassu;
Batayporã;
Caarapó;
Deodápolis;
Dourados

Taquarussu
Douradina

01/01/1979

18/06/1981

Fátima do Sul
Glória de Dourados
Itaporã
Ivinhema
Jateí
Maracaju
Naviraí
Nova Andradina
Ponta Porã
Rio Brilhante
Sidrolândia

Laguna Carapã
Nova Alvorada do Sul
Novo Horizonte do Sul

01/01/1989

01/01/1993

Vicentina
Juti
Dois Irmãos do Buriti

FONTE: IBGE (2014)
ORG. pela autora (2015)

Desta forma, apesar das consequências da política Getulista tenham levado ao
bloqueio comercial da Argentina em relação a erva-mate brasileira, tornando livre a concessão
para a exploração dos ervais ainda restantes, estes foram prejudicados pelo aumento da prática
da bovinocultura e pela variação do uso dos solos nas pequenas propriedades rurais da região
com cultivos de produtos agrícola de baixo valor de mercado, como exemplo, as roças de
café, mandioca, milho e feijão.
Sobre a queda da produção ervateira, segundo Carmo (2007), a criação do Instituto
Nacional do Mate (INM) e a instalação da fábrica de mate solúvel, a MATEX, sediada no
município de Ponta Porã, não foram suficientes para alavacar o baixo custo ou a quase
inexistência de consumo da erva-mate na região, pois, a falta de perspectiva do mercado
ervateiro e a perda da sua importância para a economia local/regional contribuíram, a partir da
década de 1960, para o declínio da indústria ervateira na área objeto de estudo.
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Neste contexto, com a política de integração nacional dos anos de 1970, é por meio da
produção de soja, trigo, milho, etc., além do setor da pecuária e dos investimentos de
infraestrutura, que o desenvolvimento econômico do espaço sul matogrossense e da área de
estudo, passam a ser pautados nos grandes projetos agropecuários, como o POLOCENTRO88,
no PRODEPAN89 e no PRODEGRAN90, e outros91 (FIGUEIREDO, 2003).
Tais incentivos contribuíram com a integração e a participação regional à economia
nacional e provocaram novas mudanças territoriais ao alterar o padrão de repovoamento para
os espaços urbanos e a reorganização do uso do solo e da produção do estado. E, assim, a
agricultura de subsitência e a pecuária extensiva de baixa produtividade passaram a “ceder”
espaço para uma agricultura com maior mecanização e com o uso de insumos químicos, com
as pastagens plantadas e/ou cultivadas, sobretudo, com a braquiária e com a pecuária
especializada.
Diante do exposto, o processo de reordenamento político, econômico e territorial na
unidade hidrográfica em análise, a partir dos finais da década de 1970 e durante a década de
1980 e 1990 do século passado, passa a ser pautada quase que exclusivamente, no
desenvolvimento de novas fronteiras de produção agropecuária e agroindustrial.
Configurando-a como uma área importante na perspectiva da preservação, ao impulsinonar
uma mudança e uma tecnificação no/do seu modelo produtivo agrário.
Entretanto, conforme a SEMADE (2015), mesmo que o novo estado e a área objeto de
estudo, nos primeiros anos de sua existência como Unidade Politicamente Autonôma da
Federação tiveram que enfrentar indefinições e incertezas no campo político, a economia da
área da unidade hidrográfica do Ivinhema passou a experimentar no período escolhido para
esta análise (1983 – 2013), fases que são classificadas como avanços para o setor econômico,
principalmente, no setor agropecuário e na agroindústria. Isto porque, apresenta o início de
88 Criado pelo decreto n° 75.320, de 21/01/1975, o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados tinha como
objetivo a instalação de estradas e armazenagem. Buscou o desenvolvimento e a modernização do agronegócio
da região Centro-Oeste. Uma das suas metas básicas estava vinculada ao estudo da viabilidade do plantio da soja
na região. Por meio da seleção das áreas específicas de atuação procurou prover com crédito os produtores que
quisessem realizar algum investimento em exploração agropecuária empresarial. O Estado de Mato Grosso do
Sul recebeu um investimento de Cr$ 155 milhões (MURTINHO, 2009, p. 61-62).
89 Programa Especial de Desenvolvimento do Pantanal foi o primeiro dos programas especiais instituídos para a
região Centro-Oeste com o objetivo de fortalecer as atividades como a pecuária bovina e o aproveitamento das
matérias-primas a região do Pantanal matogrossense. Teve no MS sua maior área de atuação, com investimentos
de Cr$ 180 milhões. Criado pela SUDECO, funcionou de 1974 a 1978 (MURTINHO, 2009, p. 62-63).
90 Programa de Desenvolvimento da Região da Grande Dourados. Tem como objetivo atender as obras básicas
de infra-estrutura e estimular o desenvolvimento agropecuário na região da Grande Dourados, porém, estendeuse, também, para os principais pólos, como: Campo Grande, Corubá e Três Lagoas.
91Segundo Moreno (1999), nas décadas de 1970/1980 foram implantados no estado do Mato Grosso 268
projetos de colonização empresarial (projetos agropecuários, agroindustriais e minerais), sendo 84,9% voltados
para o desenvolvimento da agropecuária; porém, muitos deles não foram executados, e outros que dedicaram-se
unicamente, à exploração extensiva da pecuária de corte.
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uma modernização e incorporação tecnológica na sua pecuária e um aumento na produção de
grãos, impulsionado pelo ganho de produtividade e pela em expansão de novas áreas
plantadas.
A partir da década de 1980, com a expansão da agricultura comercial e com as
dificuldades de sobrevivência dos pequenos produtores rurais, aliadas ao incentivo para a
industrialização e à realização de grandes investimentos infraestruturais, “criaram-se”
oportunidades de emprego nas regiões urbanas. Esses fatores contribuíram, efetivamente, para
a intensificação da urbanização, motivando as migrações para as áreas urbanas em busca de
melhores empregos.
Desta forma, no aspecto social, a massa de migrantes rurais para as cidades registram
para o novo estado na década de 1980, uma população de 1.369.769, distribuída em uma área
de 350.000 km2, onde 919.256 habitantes estavam na área urbana e 450.513 habitantes no
espaço rural (Gráfico 8). Destacando-a ainda, como a área mais dinâmica do remanescente
Mato Grosso.
GRÁFICO 7: Distribuição da população do Estado do MS por situação de domicílio (1950 –
2010)
Distribuição da População do Estado do Mato Grosso do Sul por Situação de Domicílo
(1950 - 2010)

79.44%

85.64%

67.06%

63.30%

58.24%
41.76%

36.70%

54.47%
45.53%
32.95%

20.56%

1950

84.08%

1960

1970

1980
RURAL

1991

15.92%

2000

14.36%

2010

URBANA

FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO DE 1950, 1960, 1970, 1991, 2000, 2010.
ORG. pela autora (2014)

Entretanto, os dados expostos na tabela 23 evidenciam que para os municípios
pertencentes a unidade hidrográfica em estudo está migração campo – cidade é representativa
na década de 1990. Sendo necessário ressaltar que a área ainda apresenta até os dias atuais,
municípios com concentração populacional na área rural, como exemplo: Dois Irmãos do
Buriti, Jateí e Laguna Carapã.

210

TABELA 22: Comparativo em % da distribuição populacional dos municípios pertencentes à
unidade hidrográfica do Ivinhema no período de 1970 – 2010
MUNICÍPIO

População
Residente

Urbana
Anaurilândia Rural
Total
Urbana
Angélica
Rural
Total
Urbana
Antônio João Rural
Total
Urbana
Bataguassu
Rural
Total
Urbana
Bataypora
Rural
Total
Urbana
Caarapo
Rural
Total
Urbana
Deodápolis
Rural
Total
Urbana
Dois Irmãos
Rural
do Buriti
Total
Urbana
Douradina
Rural
Total
Urbana
Dourados
Rural
Total
Urbana
Fátima do Sul Rural
Total
Urbana
Glória
de
Rural
Dourados
Total
Urbana
Itaporã
Rural
Total
Urbana
Ivinhema
Rural
Total

1970
17,3
82,7
100,0
30,9
69,1

1980
39,4
60,6
100,0
51,2
48,8
100,0
67,4
32,6

100,0
24,1
75,9
100,0
12,7
87,3
100,0
20,5
79,5
100,0
-

100,0
46,0
54,0
100,0
31,2
68,8
100,0
54,9
45,1
100,0
40,4
59,6
100,0

39,9
60,1
100,0
22,6
77,4
100,0
15,6
84,4
100,0
27,3
72,7
100,0
16,0
84,0
100,0

79,7
20,3
100,0
49,4
50,6
100,0
48,2
51,8
100,0
54,1
45,9
100,0
40,1
59,9
100,0

Predomínio da população rural

Anos
1991
43,6
56,4
100,0
72,3
27,7
100,0
82,8
17,2

2000
55,6
44,4
100,0
77,4
22,6
100,0
85,0
15,0

50,9
49,1
100,0
83,7
16,3
100,0
83,2
16,8

100,0
73,5
26,5
100,0
45,2
54,8
100,0
63,4
36,6
100,0
65,0
35,0
100,0
44,9
55,1

100,0
66,4
33,6
100,0
68,3
31,7
100,0
70,8
29,2
100,0
74,3
25,7
100,0
46,7
53,3

100,0
76,8
23,2
100,0
76,2
23,8
100,0
71,1
28,9
100,0
82,8
17,2
100,0
45,4
54,6

100,0
52,5
47,5
100,0
90,3
9,7
100,0
76,5
23,5
100,0
67,2
32,8
100,0
62,6
37,4
100,0
46,2
53,8
100,0

100,0
57,1
42,9
100,0
90,9
9,1
100,0
85,2
14,8
100,0
71,8
28,2
100,0
68,8
31,2
100,0
69,7
30,3
100,0

100,0
61,3
38,7
100,0
92,3
7,7
100,0
89,1
10,9
100,0
77,3
22,7
100,0
63,7
36,3
100,0
77,3
22,7
100,0

2010

Predomínio da população urbana

Continua…
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…Continuação
MUNICÍPIO

População
Residente

1970

Anos
1991

1980

2000

2010

Urbana

4,8

16,3

27,0

32,1

46,6

Rural

95,2

83,7

73,0

67,9

53,4

Total

100

100

100

100

100

Urbana

-

-

58,3

67,6

66,5

Rural

-

-

41,7

32,4

33,5

Total

-

-

100

100

100

Urbana

-

-

-

39,8

42,2

Rural

-

-

-

60,2

57,8

Total

-

-

-

100

100

Urbana

50,2

74,0

75,5

80,8

86,1

Rural

49,8

26,0

24,5

19,2

13,9

Total

100

100

100

100

100

Urbana

33,1

62,3

82,1

89,1

92,3

Rural

66,9

37,7

17,9

10,9

7,7

Total

100

100

100

100

100

-

-

-

67,1

74,8

-

-

-

32,9

25,2

-

-

-

100

100

Urbana

54,2

72,6

74,7

84,5

85,1

Rural

45,8

27,4

25,3

15,5

14,9

Total

100

100

100

100

100

-

-

-

36,3

53,8

-

-

-

63,7

46,2

-

-

-

100

100

Urbana

42,3

72,2

84,7

89,3

79,7

Rural

57,7

27,8

15,3

10,7

20,3

Total

100

100

100

100

100

Urbana

39,2

48,6

65,5

73,7

80,1

Rio Brilhante Rural

60,8

51,4

34,5

26,3

19,9

Total

100

100

100

100

100

Urbana

30,0

36,2

66,1

67,5

65,9

Rural

70,0

63,8

33,9

32,5

34,1

Total

100

100

100

100

100

Urbana

-

-

53,0

59,8

69,8

Rural

-

-

47,0

40,2

30,2

Total

-

-

100

100

100

Urbana

-

-

50,1

61,3

71,9

Rural

-

-

49,9

38,7

28,1

Total

-

-

100

100

100

Jateí

Juti

Laguna
Carapa

Maracaju

Naviraí

Urbana
Nova
Alvorada do Rural
Sul
Total
Nova
Andradina

Urbana
Novo
Horizonte do Rural
Sul
Total
Ponta Porã

Sidrolândia

Taquarussu

Vicentina

Predomínio da população rural
FONTE: IBGE (1970 – 2010)
ORG. pela autora (2014)

Predomínio da população urbana
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Reitera-se aqui que, esse deslocamento do homem em direção às áreas urbanas,
embora está diminuindo a velocidade nos últimos anos, em função do já reduzido contingente
populacional no meio rural, ainda não cessou; embora há uma tendencia de reversão desse
fluxo provocado por alguma melhoria de vida no campo e as políticas de assentamento rurais.
O que apresenta-se efeitos significativos sobre o ambiente objeto de estudo, uma vez que,
segundo Tucci (2002) cria-se condições extremamente desfavoráveis sobre os rios nas
vizinhanças destes centros urbanos; além das inundações geradas por projetos de drenagem
totalmente inadequados.
Assim, a partir dos dados levantados pode-se afirmar que o marco das mudanças
espaciais e de (re) organização populacional no Estado e na área da unidade hidrográfica do
Ivinhema são efetivados após o período pós divisão do Estado; das primeiras sedes municipais
assinaladas no período inicial de divisão (quadro 19), Naviraí e Nova Andradina, já
apresentaram-se como espaços urbanos.
Para as décadas seguintes, o reordenamento populacional e ambiental dar-se-á para a
primeira, nos municípios de Antonio João, Caarapó, Dourados, Itaporã, Maracaju e Ponta
Porã e para a segunda, em Angélica, Bataguassu, Deodápolis, Douradina, Fátima do Sul,
Glória de Dourados, Juti, Rio Brilhante, Sidrolândia, Taqurussu, Vicentina e Dois Irmãos do
Buriti.
Em relação aos municípios considerados com migração tardia comparados aos que
acima foram referenciados, tem-se: Anaurilândia, Batayporã, Ivinhema e Novo Horizonte do
Sul.
Neste sentido, a interpretação mais provável é que diferente do que ocorrera em outras
áreas do território nacional e que fora observado uma transferência populacional do campo
para a cidade na década de 1970 (por isso, a inserção do referido período na tabela 23), a
década de 1990, especificamente, registra maior reordenamento ambiental e social nos
municípios pertencentes a área de estudo, motivado pela característica da modernização
agrícola, onde a alta tecnologia está aliada à baixa demanada de mão-de-obra. Na qual,
ocasiona ausência da atividade de subsistência no campo e induzi a transferência de
populações dos espaços rurais em busca de alternativas de vida nas cidades.
Ainda com base nos dados anteriormente apresentados, a redistribuição populacional
entre as áreas rurais e urbanas nas cidades pertencentes a área objeto de estudo, bem como, as
alterações decorrentes deste processo, não tiveram uma variação somente entre os seus
espaços locais (rural - urbano), mas também, entre todos àqueles pertencentes a área objeto de
estudo, como observado nos dados dos gráficos 9 e 10.
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GRÁFICO 8: Distribuição da população nos municípios de Dourados e Fátima do Sul - MS
Distribuição da População em Dourados - MS
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FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO DE 1970, 1980, 1991, 2000, 2010.
ORG. pela autora (2014)

GRÁFICO 9: Distribuição da população nos municípios de Jateí e Rio Brilhante - MS
Distribuição da População em Jateí - MS
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Assim, diferente do que ocorrera com os municípios de Dourados, Fátima do Sul e Rio
Brilhante, que a partir das décadas de 1980 e 1990 a população concentrara nas áreas urbanas.
Enquanto que, o município de Jateí apresenta uma redução da sua população rural onde esta
não interfere significativamente no aumento da sua população urbana.
Todavia, desde a década de 1970, nos municípios de Maracaju e Nova Andradina a
população urbana em relação a população rural, prevalece (gráfico 11). Enquanto que os
municípios de Douradina, Taquarussu, Juti e Vicentina, instalados nos primeiros e últimos
anos da década de 1980, apresentam a partir da década de 1990, poucas diferenças na
distribuição da população urbana em relação à rural.
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GRÁFICO 10: Áreas pertencentes a unidade hidrográfica do Ivinhema com predomínio da
população urbana desde o ano de 1991
Áreas pertencentes a Unidade Hidrográfica do Ivinhema com predomínio da População Urbana desde 1991
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Os dados/resultados aferidos até o presente momento, permitem dizer que as
mudanças de (re) ordenamento ambiental e as sociais observadas na área objeto de estudo
foram e estavam pautadas a partir da dinâmica das políticas expansionistas dos governos em
dois momentos do seculo XX: a década de 1940 e de 1970.
Entretanto, quanto a outras características sociais, culturais e políticas que influenciam
a qualidade de vida da sua população como o IDH, a década de 1990 (Figura 42) com exceção
do município de Dourados, todos os outros pertencentes a área objeto de estudo apresentavam
IDH muito baixo (0 – 0,499).
Para 2000, o IDH municipal dos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Juti e Novo
Horizonte do Sul permanecem como muito baixo e, ao contrário, Nova Andradina, Glória de
Dourados, Ponta Porã e Bataguassu passam de muito baixo para médio (0,6 – 0,699),
juntamente com o município de Dourados que mantém-se na mesma classificação. Enquanto
os demais classificaram-se com baixo IDH municipal, conforme figura 43.
Assim, os avanços relacionados aos critérios ligados a saúde, educação e renda, ou
seja, a qualidade de vida da população são “percebidos” em 2010 (figura 44), quando os IDH
dos municípios localizados na unidade objeto de estudo classificam-se entre o IDH médio e
IDH alto.
Tais mostram que na unidade hidrográfica as transformações superaram os
desequilíbrios quanto ao indice de desenvolvimento humano, na qual, apresenta-se ainda com
potencial de desenvolvimeno.
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FIGURA 42: IDH do ano de 1991 dos municípios pertencentes a área de estudo

FONTE: ATLAS PNUD (2013)
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FIGURA 43: IDH do ano de 2000 dos municípios pertencentes a área de estudo

FONTE: ATLAS PNUD (2013)
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FIGURA 44: IDH do ano de 2010 dos municípios pertencentes a área de estudo

FONTE: ATLAS PNUD (2013)
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Diante do exposto, nas décadas de 1980 e 1990, o marco da existência da
redistribuição espacial e de ocupação dos grupos sociais que a esta área objeto de estudo se
inseriram, buscar-se-á a partir dos demais resultados que serão exibidos aferir à finalidade
para a qual a terra é usada pela população.

6.3 Caracterização e variabilidade do uso do solo na unidade hidrográfica do Ivinhema
no período de 1983 a 2013

Está análise se faz necessária, pelo fato de que a mesma poderá caracterizar, a partir do
reconhecimento do uso do solo, quais os efeitos do reordenamento espacial e social na área da
unidade hidrográfica do Ivinhema no período de análise escolhido, de forma, a contribuir com
uma melhor base prognóstica para a área.
De acordo com a figura 45, em 1983 as classes de uso e ocupação predominantes na
unidade hidrográfica do Ivinhema são: pastagem e agricultura (lavouras temporárias),
ocupando respectivamente, 57,24% e 22,97% do seu território (Grafico 12). Seguidas pelas
classes de vegetação densa (17,93%), pela água (1,66%) e pelo espaço urbano (0,17%); a
silvicultura apresenta a menor área (0,03%); tais percentuais identificam para este primeiro
momento, que já há na unidade hidrográfica em análise, um elevado grau de antropização.
GRÁFICO 11: Uso do solo na unidade hidrográfica do Ivinhema em 1983
Uso do Solo na Unidade Hidrográfica do Ivinhema - 1983
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FIGURA 45: Mapa de cobertura vegetal e uso da terra na unidade hidrográfica do Ivinhema em 1983

FONTE: IMAGEM LANDSAT 4, SENSOR: MSS, ÓRBITAS: 223, 224 e 225; PONTO 75 e 76
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Desta forma, para este primeiro período de análise prevalecem as características
peculiares do processo inicial de reocupação e uso da região baseada especificadamente na
atividade da pecuária - o que verifica-se que os sistemas ambientais da sua paisagem têm sido
convertidos em áreas para o desenvolvimento dos sistemas antrópicos -; e atrelado a esta, a
produção agrícola (IBGE, 1980) dar-se-á por meio de atividades permanentes como o café; e,
por meio das lavouras de curta duração, como o algodão, o trigo, o feijão, a soja, o milho, a
mandioca, a cana-de-açúcar, o amendoim, o arroz, entre outros; estas, incentivadas pela
política e demanda interna/externa.
No entanto, uma década após, a área correspondente a classe vegetação densa
representa 8,66%. Tal redução está relacionada com a intensificação das classes pastagem,
lavouras temporárias, expansão urbana e silvicultura que, respectivamente representam
63,07%, 26,86%, 0,19% e 0,07% (Gráfico 13 e Figura 49).

GRÁFICO 12: Uso do solo na unidade hidrográfica do Ivinhema em 1993
Uso do Solo na Unidade Hidrográfica do Ivinhema - 1993
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Neste segundo período, a partir dos resultados concernentes ao desenvolvimento da
exploração agropecuária na área objeto de estudo, coadunados com a investigação de Stipp et
al (2007) e de Valério Filho (1995), possibilita caracterizar para a área, que a intensificação
deste processo determina uma fragmentação das florestas nativas, na qual, na área objeto de
estudo não foi diferente, conforme a ilustração da figura 46.
Diante de tal processo, ainda pode-se classificá-lo como fonte potencial de distúrbios
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para o ambiente da unidade hidrográfica do Ivinhema, no tocante às modificações dos
elementos componentes dos ecossistemas e da paisagem como um todo.

FIGURA 46: Fazenda no Distrito de Amandina - 4,8 Km da BR 375

FONTE: ROZAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (2017)

Nesta perspectiva, a vegetação natural suprimida, cede lugar às fazendas de pecuária
com as pastagens plantadas e em extensões territoriais bem menores, às fazendas de
agricultura mecanizada de grãos e fibras.
Merecendo destaque para o ano de 1993, conforme os dados divulgados pelo IBGE, o
uso dos solos entre as lavouras permanentes - abacate, banana, café (em coco), caju, goiaba,
laranja, limão, mamão, pêssego, tangerina e uva -, e a produção temporária de trigo, milho
(figura 47), soja (figura 48), mandioca, cana-de-açúcar, arroz, algodão herbáceo (em caroço),
feijão, aveia, ervilha, abacaxi, melancia, melão, cebola, batata inglesa e alho. Na primeira,
destacar-se-á quanto às áreas plantadas em hectares, o município de Dourados, Maracaju,
Ponta Porã, Rio Brilhante e Sidrolândia. E para a segunda, os municípios de Ivinhema e Dois
Irmão do Buriti.
Sobre tais dados a literatura tem mostrado que estes são considerados indícios de
alterações ambientais sobre os espaços hidrográficos, uma vez que, o incremento de culturas
como soja, trigo e milho, e, a utilização da mecanização para que haja o desenvolvimento
destas atividades contribuem para o aumento do escoamento médio devido à compactação do
solo e do desmatamento.
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FIGURA 47: Plantação de milho no Distrito de Picadinha – Dourados - MS em julho/2012

FONTE: PAULO YUJI TAKARADA (31/07/2012)

FIGURA 48: Plantação de soja no Distrito do Guassú em Dourados em 2013

FONTE: ADÃO P. SILVA (24/01/2013)
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FIGURA 49: Mapa de cobertura vegetal e uso da terra na unidade hidrográfica do Ivinhema em 1993

FONTE: IMAGEM LANDAST 5, SENSOR: TM, ÓRBITAS: 223, 224 e 225; PONTO 75 e 76
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Desta forma, ao vincular os dados obtidos para os anos de 1983 e 1993 à revisão
bibliográfica, observa-se que o aumento dos índices das classes de cobertura e uso
apresentadas e a fragmentação da vegetação nativa comprovam que as práticas agropecuárias
são forças motrizes do processo de desenvolvimento econômico e de alterações e/ou impactos
em toda a paisagem da bacia hidrográfica do rio Ivinhema.
Assim, ao ocupar diversos sistemas e fisionomias nesta paisagem verifica-se que um
dos problemas mais freqüentes nos espaços com a pecuária é o pisoteio do gado bovino, que
nos seus deslocamentos diários andam em linhas e criam trilhas de pisoteio até os caminhos
que dão aos bebedouros, salineiras e cocheiras, conforme observado nos trechos da bacia
apontado na figura 50 e 51.

FIGURA 50: Degradação na paisagem da unidade hidrográfica do Ivinhema, fazenda
localizada à rodovia MS 395 - 20 km do município de Batagassu

FONTE: DOURADOS NEWS (30/09/2016)
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FIGURA 51: Degradação na paisagem da unidade hidrográfica do Ivinhema, fazenda
localizada a 14 km do município de Naviraí

FONTE: CAMPO GRANDE NEWS (22/06/2016)

Tais dados permitem uma preocupação quanto aos desafios ambientais que na unidade
irá se apresentar; pois, estas trilhas acabam servindo de pontos de drenagem das águas
pluviais e podem alimentar os corpos d`água com uma carga de sedimentos, contribuindo para
o processo de assoreamento da calha fluvial.
Christofoletti (1981) enfatiza que o transporte de sedimentos é controlado por fatores
como a quantidade e a distribuição de precipitações, estrutura geológica, condições
topográficas e a cobertura vegetal, dessa forma, a atividade humana irá aumentar ou diminuir
a quantidade de água escoada superficialmente, influenciando o regime fluvial e o transporte
de sedimentos.
Em relação ao aumento das áreas com usos agrícolas, esta podem indicar que há um
número maior de resíduos agrotóxicos (inseticidas e herbicidas) que com as chuvas, são
transportados para os corpos d’água, alterando o fluxo de radiação, a água e os nutrientes do
solo, podendo também, comprometer a biota ali existente.
Sobre as mudanças ambientais decorrentes das tensões socioeconômicas é importante
enfatizar que muito das vezes, este processo pode vir acompanhado de uma ausência de
planejamento e de descaso com os elementos naturais, repercutindo na qualidade ambiental e
de vida da própria população.
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Embora Bacha (1998) aponta que as expansões das fronteiras agrícolas, as aberturas
de novas rodovias e os processos de urbanização ainda consideram as florestas como um
empecilho para o desenvolvimento nacional, a expansão da classe silvicultura92 (figura 52 e
53), entre 1983, 1993 e 2013 está atribuída, em grande parte, segundo Fischer (2007), às
políticas governamentais federal e estadual que favoreceram a implantação de florestas, com
base em incentivos fiscais e por intermédios dos florestamentos e reflorestamentos instituídos a partir do 2° Código Florestal (promulgado em 1965 e que vigorou até 1986). Na
qual, durante a década de 1990 até os dias atuais, vem seguindo não somente a tendência do
agronegócio brasileiro e atraindo grandes investimentos privados – principalmente das
indústrias de celulose, papel e de painéis reconstituído (aglomerados, MDF, OSB) - que
necessitam de suprimentos sustentáveis de matéria-prima, como também, aos interesses
quanto à comercialização dos créditos de carbono. E mais são, portanto, ainda uma atividade
marginal na economia da região em estudo ao compará-la com à dos Estados das regiões Sul e
Sudeste, além do Estado da Bahia – que concentram a indústria de base florestal consumidora
de madeira.

FIGURA 52: Sistema silvipastoril na fazenda Japema, localizada a 2,5 km da BR 376, sentido
Ivinhema - Deodápolis

FONTE: PAINEL FLORESTAL (08/04/2013)
92

Consiste na criação e desenvolvimento de florestas plantadas, para atender necessidades de mercado,
ambientais e paisagísticas (Chaebo et al., 2010). Ver “As Fases da Silvicultura no Brasil” de Bacha (1998).
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FIGURA 53: Cultivo de florestas em Maracajú

FONTE: SINDICATO RURAL DE MARACAJÚ (10/11/2014)

Os dados/resultados expostos nesta seção também apresentam uniformidade com a
afirmação de Ross (2006), de que os sistemas ambientais naturais são fortemente
transformados pelas práticas econômicas, mostrando-se como áreas cujas coberturas vegetais
naturais foram transformados em campos de pastagens cultivadas, campos de agricultura e
silvicultura com maior adensamento populacional e urbano.
Neste sentido, embora no período de 2003 a classe correspondente a pastagem tenha
diminuído (50,08%), o gráfico 14 e o mapa de uso e cobertura do solo da UPG Ivinhema
(Figura 54) evidenciam que a classe correspondente as lavouras temporárias apresentam um
aumento (37,98%). O predomínio das duas classes entre os anos de análise possibilita afirmar
que a área objeto de estudo possui uma “vocação” para a agropecuária.
Ainda cabe ressaltar que segundo o IBGE (2003), o o ano de 2003 foi marcado pelo
bom desenvolvimento agrícola dos principais grãos no territorio nacional, em especial a
produção de soja, proporcionado principalmente, pelos avanços tecnológicos e pelas boas
condições climáticas, o que gerou significativos aumentos na produção em relação as safras
anteriores.
E dentre os 20 principais municípios produtores de soja do país e sua participação na
produção do respectivo estado, Maracaju, Dourados e Ponta Porã alcançaram uma produção
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de 414.720, 407.247 e 355.500 toneladas, revelando uma participação de respectivamente,
10,14%, 9,95% e 8,69% na produção estadual.

GRÁFICO 13: Uso do solo na unidade hidrográfica do Ivinhema em 2003
Uso do Solo na Unidade Hidrográfica do Ivinhema - 2003
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Tomando por base que o estado apresentou um IDH-M de 0,778, estes municípios
ainda merecem detaque por expor um dos melhores IDH-M93 2000, sendo respectivamente,
0,781, 0,788 e 0,788 do Mato Grosso do Sul.
Em razão disso, modificações podem ser percebidas na paisagem desses municípios a
partir do desenvolvimento da agricultura e/ou com a expansão das fronteiras agrícolas
regional/nacional. O que possibilita dizer que também houve consequentemente, uma
demanda de mão de obra - confirmada por meio da taxa de crescimento anual da população
não somente dos municípios acima referenciados, em torno de 1,48%, 2,19% e 2,03%, mas
também, nos demais pertencentes a bacia em análise. Os dois ultimos municípios: Dourados e
Ponta Porã, ultrapassaram a taxa do estado que fora 1,65%.
Assim, mesmo com as políticas de expansão das fronteiras agrícolas, a classe
vegetação densa/mata apresenta uma pequena recuperação (10,11%); o que pode estar
associada ao abandono de áreas, que nos períodos anteriores eram destinadas à produção e a
pecuária. Na qual, aponta que a área está em processo auto-regressivo no que tange a questão
degradação ambiental/cobertura vegetal.

93 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
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FIGURA 54: Mapa de cobertura vegetal e uso da terra na unidade hidrográfica do Ivinhema em 2003

FONTE: IMAGEM LANDSAT 7, SENSOR: ETM+, ÓRBITAS: 223, 224 e 225; PONTO 75 e 76
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FIGURA 55: Mapa de cobertura vegetal e uso da terra na unidade hidrográfica do Ivinhema em 2013

FONTE: IMAGEM LANDSAT 8, SENSOR: OLI, ÓRBITAS: 223, 224 e 225; PONTO 75 e 76
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Para 2013, comparando a figura 54 a figura 55 mostra um novo quadro para a área.
Aparentemente o aumento apresentado quanto à silvicultura (74%) indica que os
municípios vêm tentando aproveitar as vantagens competitivas advindas da localidade e da
alta demanda mundial por esses produtos.
Há retomada do processo de desflorestamentos em vista da redução da classe da
vegetação densa/mata (8,25%) pode estar motivada pelo aumento da classe pastagem
(62,49%), pelo desenvolvimento da silvicultura e pelo aumento das áreas correspondentes aos
espaços urbanos (0,36). Quanto as lavouras temporárias houve uma redução (26,94%)
(Gráfico 15).

GRÁFICO 14: Uso do solo na unidade hidrográfica do Ivinhema em 2013
Uso do Solo na Unidade Hidrográfica do Ivinhema - 2013
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Contudo, mesmo com esta diminuição, o Estado do MS mantém-se com a participação
de 4,2% no total do valor da produção de soja no país; atrás dos Estados da Bahia, Goiás,
Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraná e São Paulo, comparado as produções
anteriores.
Para os municípios de Sidrolândia, Ponta Porã e Dourados, a soja aparece como
principal produto em participação no total do município, sendo respectivamente 61,1%,
53,5% e 48,1% e de participação no país, apresenta respectivamente, 3,1%, 3,7% e 3,2%.
De acordo com o IBGE (2013) é necessário ainda evidenciar que as novas fronteiras
de expansão da cana-de-açucar no país, tendem a entrar em regiões onde haja uma boa infra
estrutura de transporte, além da necessidade da proximidade de uma usina de açucar e alcool,
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para o processamento da produção; e a região Centro – Oeste, principalmente os Estados de
Goiás e Mato Grosso do Sul têm sido abarcadas por esta.
Desta forma, dentre os 20 maiores municípios produtores de cana de açúcar em 2013,
Rio Brilhante (figura 56) destaca-se com uma produção de 5.205.433 toneladas e Nova
Alvorada do Sul com 4.726.433 toneladas.
FIGURA 56: Expansão da atividade canavieira no município de Rio Brilhante – Empresa
LDC Bioenergia

FONTE: PORTAL FATOR BRASIL (22/08/2008)

Por meio de tais resultados e análise, o cenário apresentado na área objeto de estudo,
indica que o avanço e o desenvolvimento de áreas monocultoras é contrária àquela política
que possibilitou efetivar o reordenamento territorial e populacional da região. Na qual,
“previa-se” a ruptura na existência de uma maior concentração latifundiária, tendo então, um
retorno de uso do solo baseado, quase que exclusivamente, na demanda das políticas externas
atuais.
Neste sentido, a implantação de uma agropecuária moderna forçosamente motiva o
deslocamento das classes mais desfavorecidas no campo para os espaços urbanos, diminuíndo
o emprego da mão de obra rural concentraram-se as propriedades e os produtos; e outro
resultado que deve ser citado é a quase erradicação do plantio da erva-mate (em todo o estado,
de acordo com o IBGE (2013) a área destinada a colheita correspondem a 250 hectares, sendo
colhidas nestas, 3793 toneladas).
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Na tabela 24 e no gráfico 16 encontram-se o cálculo das áreas ocupadas para cada
classe referentes à evolução e às mudanças ocorridas nos últimos 30 anos.
TABELA 23: Valores em Km2 ocupados no terreno pelas classes no período de 1983 a 2013
Classes de Uso e

1983

1993

2003

2013

(km²)

(km²)

(km²)

(km²)

Lavouras Temporárias

10.548,74

12.336,25

17.442,66

12.373,22

Pastagem

26.284,40

28.962,14

22.996,03

28.696,68

Vegetação Densa/Mata

8.233,21

3.978,41

4.644,36

3.786,78

Silvicultura

15,42

33,22

26,37

341,25

Área Urbana

77,23

85,19

142,60

165,60

Água

762,76

526,55

669,74

558,23

Total

45.921,76

45.921,76

45.921,76

45.921,76

Ocupação do Solo

ORG. pela autora (2015)
GRÁFICO 15: Variação temporal, em km2, das classes de uso e ocupação do solo na unidade hidrográfica do
Ivinhema
Variação Temporal em km2 das Classes de Uso do Solo na Unidade Hidrográfica do Ivinhema
(km2)
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Comparando os dados de 1983 a 2013 acima referenciados, observa-se uma mudança
considerável em relação ao uso e cobertura do solo na UPG Ivinhema. Todavia, a vegetação
densa/mata fora reduzida mais de 4.400 km2, ou seja, mais de 50% foi perdida na primeira
década de análise. Tal redução, deve-se aos resultados do projeto de expansão agrícola na
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região Centro-Oeste do país e aos incentivos fiscais e creditícios que para a área gradualmente
foram destinados para o desenvolvimento da agropecuária; e que aqui já foram citados.
Cabe ressaltar que na primeira década de análise, o acrécimo de 2.677,74 km2 para a
classe pastagem evidencia que a redução acima referenciada para a classe vegetação densa
está atrelada ao aumento das áreas com formação de pastos. Todavia, para o ano de 2003 está
classe apresenta um total de 22.996,03 km2, ou seja, há uma redução da mesma de 5.966,11
km2; o que deve-se não somente à ampliação das áreas destinadas as lavouras temporárias
(17.442,66), como também, a recuperação de 665,95 km2 de vegetação densa/mata e a
expansão da silvicultura.
Ainda sobre os dados, a valorização da produção de grãos, em especial a de soja e
milho à região de análise, vem caracterizando-a junto com o desenvolvimento da pecuária,
como uma das áreas do país com expansão da produção de grãos e com maior rebanho
efetivo, merecendo destaque quanto a este último, os municípios de Nova Andradina,
Sidrolândia, Anaurilândia, Nova Alvorada do Sul, Maracaju, Bataguassu e Ivinhema.
Cabe ressaltar, que todas as condicionantes retratam que o ritmo de desenvolvimento
que a região objeto de estudo possui e o próprio estado sul matogrossense atravessa; denota a
busca de excelência nos setores estratégicos e potenciais de produção, o que irá possibilitar
avançar na conquista de novos mercados e na agregação de valores principalmente dentro
daquelas cadeias de maior potencial como, carnes, grãos, minérios, siderurgia e florestas,
turismo e sucroenergético.
Os dados referente às áreas ocupadas com culturas permanentes e temporárias dos
municípios da área objeto de estudo (tabela 25) evidenciam que todos os espaços geográficos
pertencentes a unidade objeto de estudo a partir de 2013, possuem tendência a expansão de
culturas temporárias, majoritariamente a soja e o milho. Durante este período mais recente de
análise, a área plantada em Maracaju, Sidrolândia, Dourados, Itaporã, Laguna Carapã,
Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Ponta Porã, Rio Brilhante e Sidrolândia mantém-se acima dos
100 mil hectares.
Por sua vez, nos municípios de Bataguassu e Laguna Carapã as culturas permanentes
nos últimos 20 anos estabilizaram-se permanecendo, respectivamente, acima dos 154 e 30
hectares. Já em Ivinhema, Novo Horizonte do Sul e Ponta Porã as culturas permanentes
aumentaram.
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TABELA 24: Área plantada de culturas permanentes (P) e temporárias (T), em hectares, nos
municípios pertencentes à unidade hidrográfica do Ivinhema
MUNICÍPIOS

1990

1993

2003

2013

P

T

P

T

P

T

P

T

Anaurilândia

-

9001

-

7364

208

6154

11

10671

Angélica

246

16078

40

11460

173

7520

14

37716

Antonio João

-

12864

-

11117

47

18695

12

28882

Bataguassu

-

1505

-

3174

154

601

154

1294

Batayporã

25

16144

25

14269

20

13106

12

22537

Caarapó

-

58814

-

41923

7

119515

-

-

Deodapolis

269

13950

-

9370

23

9465

24

17689

Dois Irmãos do Buriti

1254

5623

222

11439

94

4269

442

7666

Douradina

-

16535

-

13530

-

19180

-

24306

Dourados

-

192504

13

183980

20

277946

2

334433

Fátima do Sul

-

27210

-

17531

17

15274

-

19934

Glória de Dourados

380

3735

135

3494

93

1779

40

3890

Itaporã

-

60904

-

54278

14

91131

38

138878

Ivinhema

3300

13425

1200

7473

1475

8421

1981

31771

Jateí

-

4890

-

2449

-

7030

-

25479

Juti

-

1650

-

2007

3

13938

-

32793

Laguna Carapã

-

-

-

48205

30

98024

30

176716

Maracaju

-

155258

-

158632

5

255763

-

468214

Naviraí

86

19434

74

16534

12

52405

6

134677

Nova Alvorada do Sul

-

-

-

38626

-

49731

0

114511

Nova Andradina

160

23700

15

14350

-

18837

18

42097

Novo Horizonte do Sul

-

-

10

6209

15

1786

19

10732

Ponta Porã

-

227962

-

135602

62

191424

70

336366

Rio Brilhante

-

157239

-

90500

3

169746

-

281176

Sidrolândia

197

129216

44

98299

-

126699

83

299370

Taquarussu

8

8110

7

6512

-

10351

-

14774

Vicentina

149

6605

124

6770

30

8360

-

13566

FONTE: IBGE (2015)
ORG. pela autora (2015)
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7 ANÁLISE INTEGRADA DA FRAGILIDADE AMBIENTAL NA UNIDADE
HIDROGRÁFICA DO IVINHEMA

Tomando por base a leitura de Constatini (2012) citado por Schiavo et al. (2016,
p.465), uma bacia e/ou unidade hidrográfica pode sofrer mudanças ambientais devido a
muitos fatores, bem como, perturbações antrópicas, como mudanças no uso e ocupação do
solo, desenvolvimento urbano, fragmentação florestal, entre outros. E estudá-las compreende
fornecer subsídios para a montagem de um inventário ambiental que visa expor as condições
ambientais as quais a unidade está submetida.
Neste contexto, partindo do pressuposto de que a natureza apresenta uma
funcionalidade intrínseca entre seus componentes físicos e bióticos, a análise da fragilidade94
ambiental requer a análise integrada dos conhecimentos setorizados anteriormente.
Os resultados nesta seção partem da avaliação da fragilidade não somente de forma
qualitativa, mas também, quantitativa. E, apresenta as relações entre a interconectividade dos
fatores ambientais e a sociedade, permitindo a análise integrada desta paisagem. Desta forma,
considera as transformações da paisagem causadas pelas diversas atividades antrópicas e a
capacidade de suporte de cada unidade geoambiental, com o intuito de compreender as
relações processuais e o comportamento da estrutura superficial (ALMEIDA, 2014; ROSS,
1994).
Para tal, utilizou-se das unidades de fragilidades ambientais como produto síntese,
como uma das possibilidade mais precisa que visa contribuir na definição de diretrizes e ações
a serem implementadas neste espaço físico-territorial.
Segundo Ross (1995, p.66) os “produtos de síntese dentro da abordagem geográfica
devem ser espacializados no território objeto da pesquisa e, seus conteúdos devem abranger
sinteticamente as informações multi-temáticas pesquisadas nos temas das disciplinas
especializadas”.
Desse modo, a fragilidade ambiental é discutida a partir de duas situações distintas: a
fragilidade potencial e a fragilidade emergente. A primeira se caracteriza pela fragilidade
natural a que determinada área está submetida, ou seja, a partir do tipo de solo, declividade do
relevo, índice de pluviosidade, entre aqueles que podem não caracterizar uma área com
94

É discutida sob duas distintas situações: a fragilidade ambiental potencial e a fragilidade emergente. Que,
respectivamente, caracteriza-se pela fragilidade natural a que uma determinada área está submetida, ou seja, a
partir do tipo de solo, declividade do relevo, índice de pluviosidade, entre aqueles que pode ou não caracterizar
uma área em equilíbrio natural. Sendo assim, para a primeira considera-se apenas os aspectos naturais. Quanto a
fragilidade emergente, é levado em consideração os aspectos naturais associados às atividades humanas,
principalemente, o uso solo (MELO, 2007, p.102).
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equilíbrio natural. Sendo assim, considera apenas os aspectos naturais.
Quanto a fragilidade emergente, é levado em consideração os aspectos naturais
associados às atividades humanas, principalmente, o uso do solo.
Para a análise integrada da área de estudo, são consideradas as informações sobre
clima, hidrografia, geologia, geomorfologia, pedologia e vegetação e/ou uso da terra. Estes
componentes físicos e bióticos devem ser analisado integradamente, pois é dessa maneira que
se apresentam na paisagem.
Dentre estes, os valores de declividade, segundo Ross (1994), indicam as
características do relevo que geram energia potencial para a ocorrência de processos
geomorfológicos, como erosão laminar e deslizamentos. Apresentando-se como um
importante fator a ser analisado no mapeamento da fragilidade ambiental, pois, os processos
erosivos podem ser acelerados a partir do grau de inclinação de uma vertente.
Logicamente que a declividade não se constitui como o único fator que interfere nos
processos erosivos, visto que, tipo de solo, comprimento de rampa, cobertura do solo,
morfologia das vertentes, etc, também tem importância para a compreensão da ação erosiva.
Desse modo, a análise desta variável fornece uma boa aproximação para as questões
referentes à erosão que ocorre um determinado setor da unidade hidrográfica, pois,
dependendo do grau de inclinação das vertentes, as águas das chuvas podem escoar mais
rapidamente, atingindo o leito do rio em pouco tempo. Esta aceleração aliada aos fatores
mencionados, podem contribuir para a erosão mais rápida.
Neste contexto, tomando por base o produto de síntese da unidade hidrográfica
Ivinhema (figura 57 e 58) nos período de 1983 e 2013, para a elaboração as classes foram
hierarquizadas em cinco diferentes níveis que são: fragilidade muito fraca, fraca, média, forte
e muito forte.
A declividade do terreno se apresenta como um importante fator a ser considerado no
mapeamento pelo fato de ser um dos fatores que interfere nos processos erosivos. Assim,
dependendo do grau de inclinação das vertentes, as águas das chuvas podem escoar mais
rapidamente, atingindo o leito do rio em pouco tempo.
Na unidade hidrográfica do Ivinhema, de acordo com as classes de declividade de
Ross (1994), todas as classes foram identificadas para os dois períodos de análise (tabela 26 e
27), predominando a declividade com intervalo de 0 a 6%. Esta classe está presente em cerca
de 39.588 km2, o equivalente a 86% da área. Na sequencia ocorre a declividade de 6 a 12%
(5.056 km2). Os baixos níveis de declividade indicam que a fragilidade ambiental potencial
predominante classifica-se da classe muito fraca a fraca .
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TABELA 25: Fragilidade ambiental com apoio nas classes de declividade para o ano de 1983
Grau de Fragilidade

Área
(Km²)

(ha)

(%)

Muito Forte

11,17

1.117

0,024

Forte

13,44

1.344

0,029

Média

263,70

26.370

0,57

Fraca

5.056,22

505.622

11,01

Muito Fraca

39.588,91

3.958.891

86,21

Água

988,31

98.831

2,15

Total

45.921,76

4.592.176

100

ORG. pela autora (2016)

TABELA 26: Fragilidade ambiental com apoio nas classes de declividade para o ano de 2013
Grau de Fragilidade

Área
(Km²)

(ha)

(%)

Muito Forte

2,78

278

0,01

Forte

12,71

1.271

0,03

Média

258,17

25.817

0,56

Fraca

3.727,21

372.721

8,12

Muito Fraca

41.338,15

4.133.815

90,02

Água

582,75

58.275

1,27

Total

45.921,76

4.592.176

100

ORG. pela autora (2016)

Como a baixa declividade aparece em todos os setores da unidade hidrográfica, se
constata que a maior parte da mesma está inserida em um relevo do tipo plano a ondulações
suaves, não ocorrendo assim, quebra abrupta do mesmo. O que permite a utilização da maior
parte de sua área para cultivos agrícolas, sendo possível em muitas áreas à utilização de
tratores e colheitadeiras.
No entanto, embora desenvolva atividades agropecuárias nestas áreas, o fato de não
apresentar limitações topográficas indica para a unidade hidrográfica maiores opções de uso e
ocupação, caracterizando-a como uma unidade propícia para o desenvolvimento do plantio
agrícola.
Todavia, para assegurar a sua sustentabilidade ambiental há necessidade de técnicas
adequadas e que respeitem as APPs, que de acordo com alguns exemplos (figuras 50 e 51)
não estão ocorrendo.
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Em relação a tabela 27, mostra a quantificação das áreas do mapa de fragilidade para o
ano de 2013. Com a aplicação da metodologia, verifica-se um aumento de 4,81% da classe
muito fraca, representando um total de 90% da sua paisagem.
Apesar dos terrenos representado pela classe de declividade de 6 a 12% terem
diminuído, estas duas conferem para a sua paisagem um relevo em que a topografia pouco
movimentada – de plano a suaves ondulações - a mecanização agrícola, uma vez, que a
cobertura original apresenta-se praticamente reduzida. Como há uma expansão das atividades
agrícolas na área, esta é um constatação importante.
Um outro extremo que deve ser analisado refere-se a área de 11 km2 (0,024%) para
1983 correspondente a declividade muito forte (˃30%), e que em 2013 reduz-se para 2,78 km2
o que equivale a 0,01%. Este merece atenção quanto ao uso e, estão relacionados as áreas de
alta instabilidade emergente com uso antrópico.
Outro componente a ser observado na avaliação da fragilidade ambiental corresponde
aos tipos de solos de acordo com suas características quanto à erodibilidade. Entre os solos
que ocorrem na unidade destacam-se os argissolos, latossolos e planossolo. Destes,
predominam os latossolos, na qual, o uso nessas classes está formado em sua maioria por
pastagens e lavouras temporárias. Embora tenha destacado tais componentes, fez-se a
combinação de todos os elementos disponíveis, incluindo os dados pluviométricos.
Haja vista que a introdução de sistemas agrícolas em substituição às florestas causa
um desequilíbrio em todo no ecossistema, modificando as propriedades do solo cuja
intensidade varia com as condições de clima, uso e manejo adotados e a natureza do solo
(GODEFROY & JACQUIN, 1975). Desta forma, quando manejadas incorretamente, as
atividades agropecuárias, possuem intesa capacidade de degradação dos solos, à exemplo, a
perda da qualidade física.
Neste sentido, seguindo a Teoria dos Sistemas, quando um de seus elementos é
fragilizado, há a quebra de elo mais fragil e por consequencia, todo o sistema é
desequilibrado, surgindo aí o impacto ambiental (MELO, 2007, p.122).
Por esse fato, considera-se importante conhecer a fragilidade potencial de um
determinado local, pois, somente assim é possível reconhecer as áreas mais suscetíveis a
instabilidade, ou seja, aquelas áreas que pelas suas características de origem podem
facilmente ser alteradas (SPORL, 2004).
A fragilidade ambiental potencial é condicionada também por outros fatores já
mencionados. Podendo compará-los quanto o grau de fragilidade com os dados das unidades
ecodinâmicas estáveis e instáveis, de acordo com a Teoria de Unidades Ecodinâmicas de
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Tricart (1977), nos dados das tabelas 28 e 29, sumarizados no quadro 21 e 22 e nas figuras 57
e 58.

TABELA 27: Fragilidade ambiental na unidade hidrográfica do Ivinhema com apoio nas
classes de declividade e unidade ecodinâmica para o ano de 1983
Unidade Ecodinâmica Estável

Unidade Ecodinâmica Instável

Área

Área

Grau de Fragilidade
(Km²)

(ha)

(%)

(Km²)

(ha)

(%)

Muito Forte

9,93

993

0,022

1,24

124

0,00

Forte

5,52

552

0,012

7,92

792

0,02

Média

63,93

6.393

0,139

199,77

19.977

0,44

Fraca

987,80

98.780

2,151

4.068,42

406.842

8,86

7.317,92

731.792

15,936

32.271

3.227.100

70,27

Água

988,31

98.831

2,152

Total

9.373,40

937.340

20,412

36.548,35

4.074.013

79,59

Muito Fraca

ORG. pela autora (2016)

TABELA 28: Fragilidade ambiental na unidade hidrográfica do Ivinhema com apoio nas
classes de declividade e unidade ecodinâmicas para o ano de 2013
Unidade Ecodinâmica Estável

Unidade Ecodinâmica Instável

Área

Área

Grau de Fragilidade
(Km²)

(ha)

(%)

(Km²)

(ha)

(%)

Muito Forte

1,60

160

0,0035

1,18

118

0,0026

Forte

5,41

541

0,012

7,29

729

0,016

Média

68,15

6.815

0,15

190,02

19.002

0,41

Fraca

730,33

73.033

1,59

2.996,88

299.688

6,53

Muito Fraca

3.933,67

393.367

8,57

37.404,48

3.740.448

81,45

Água

582,75

58.275

1,27

-

-

-

Total

5.321,91

532.191

11,59

40.599,86

4.059.986

88,41

ORG. pela autora (2016)

Neste sentido, estes índices servem para identificar as áreas com diferentes graus de
instabilidade. São evidenciadas áreas que permanecem em estado de equilíbrio dinâmico, por
não terem sido incorporadas aos espaços produtivos da sociedade. Porém, quando a estas
áreas potencialmente instáveis - conhecidas como unidades ecodinâmicas estáveis com
diferentes graus de instabilidade potencial – são incorporados outras variáveis, aquelas que
tiveram seu equilíbrio alterado são consequentemente, consideradas áreas de risco e de
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desequilíbrio morfodinâmico emergente – unidades ecodinâmicas instáveis com diferentes
graus de instabilidade emergente.
Assim, é possível perceber que as classes de fragilidade potencial foram alteradas em
função de proteção atribuído com o uso e ocupação da terra e da cobertura vegetal. A
atividade agrícola na unidade hidrográfica contribui assim, para a passagem da posição da
fragilidade potencial para a fragilidade emergente.

QUADRO 21: Unidade ecodinâmicas na unidade hidrográfica do Ivinhema referente ao ano
de 1983
Unidade Grau de
EcodiFragilidad Ocorrências
nâmica e

Estável

Muito
Forte

> 30

Forte

4113, 431,
4413, 4123

20 - 30

Média

3113, 3313,
3413, 3123,
3323

12 - 20

Fraca

2113, 2313,
3113, 2414,
2413, 2343,
2123, 2323

6 - 12

Muito
Fraca

1123, 1323,
1113, 1313,
1413

0-6

Muito
Forte
Forte

Instável

5113, 5313,
5413

Declivida
de

Média

Fraca

Muito
Fraca

5133, 5333,
5433, 5143,
5343, 5443
4133, 4333,
4433, 4143,
4343, 4443
3133, 3333,
3433, 3143,
3343, 3443
2133, 2333,
2433, 2334,
2143, 2343,
2443
1133, 1333,
1433, 1143,
1343, 1443

> 30

20 - 30

12 - 20

6 - 12

0-6

Solos
texturas

- Tipos
Usos

de Características
Pluviométricas

Vegetação
LV – Argiloso,
Densa/Mata
LV, PVA e Sx
e
– Média
Silvicultura
Vegetação
LV – Argiloso,
Densa/Mata
LV, PVA e Sx
e
– Média
Silvicultura
Vegetação
LV – Argiloso,
Densa/Mata
LV, PVA e Sx
e
– Média
Silvicultura
Vegetação
LV – Argiloso,
Densa/Mata
LV, PVA e Sx
e
– Média
Silvicultura
Vegetação
LV – Argiloso,
Densa/Mata
LV, PVA e Sx
e
– Média
Silvicultura
LV – Argiloso,
Lavouras
LV e PVA - Temporárias
Média
e pastagens
LV – Argiloso,
Lavouras
LV e PVA - Temporárias
Média
e pastagens
LV – Argiloso,
Lavouras
LV e PVA - Temporárias
Média
e pastagens

Situação
pluviométrica
com
distribuição
anual desigual,
com períodos
secos entre 2 e
3 meses no
inverno, e no
verão com
maiores
intensidades de
dezembro a
março.

Situação
pluviométrica
com
distribuição
anual desigual,
com períodos
secos entre 2 e
3 meses no
inverno, e no
LV – Argiloso,
Lavouras
verão com
LV e PVA - Temporárias
maiores
Média
e pastagens
intensidades de
LV – Argiloso,
Lavouras dezembro a
LV, PVA e Sx Temporárias março.
– Média
e pastagens

LV – Latossolo Vermelho; PVA – Argissolo Vermelho Amarelo, Sx – Planossolo Háplico.
ORG. pela autora (2016)
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FIGURA 57: Mapa de unidades ecodinâmicas da unidade hidrográfica do Ivinhema para o ano de 1983

FONTE: Adaptado de ROSS (1994) e MASSA & ROSS (2012)
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QUADRO 22: Unidade ecodinâmica da unidade hidrográfica do Ivinhema referente ao ano de 2013
Unidade
Ecodi-nâmica

Grau
Fragilidade
Muito Forte

Estável

Forte

Média

Fraca

Muito Fraca
Muito Forte
Forte
Média

Instável

Fraca
Muito Fraca

de

Ocorrências

Declividade
(%)

5113, 5313,
5413

> 30

4313, 4323,
4413, 4423,
4443, 4113,
4123
3313, 3323,
3413, 3423,
3113, 3123
2313, 2323,
2413, 2423,
2113, 2123,
2143

20 – 30

Vegetação
LV – Argiloso, LV,
Densa/Mata
PVA e Sx – Média
e Silvicultura

12 – 20

Vegetação
LV – Argiloso, LV,
Densa/Mata
PVA e Sx – Média
e Silvicultura

6 – 12

Vegetação
LV – Argiloso, LV,
Densa/Mata
PVA e Sx – Média
Silvicultura

1313, 1323, 1413,
0–6
1423, 1113, 1123
5333, 5433, 5443,
5143, 5133
4333, 4343, 4433,
4443, 4143, 4133
3333, 3343, 3433,
3443, 3143, 3133,
3134
2333, 2343, 2433,
2443, 2143, 2133

Tipos de
Usos
Vegetação
LV – Argiloso, LV,
Densa/Mata
PVA e Sx – Média
e Silvicultura
Solos - textura

> 30
20 – 30
12 – 20
6 – 12

1133, 1143, 1333,
0–6
1343, 1433, 1443

LV – Latossolo Vermelho; PVA – Argissolo Vermelho Amarelo, Sx – Planossolo Háplico.
ORG. pela autora (2016)

Características
Pluviométricas

Situação pluviométrica
com distribuição anual
desigual, com períodos
secos entre 2 e 3 meses
no inverno, e no verão
com
maiores
intensidades
de
e dezembro a março.

Vegetação
LV – Argiloso, LV,
Densa/Mata
e
PVA e Sx – Média
Silvicultura
LV – Argiloso, LV Lavouras Temporárias
e PVA - Média
e pastagens
LV – Argiloso, LV Lavouras Temporárias Situação pluviométrica
e PVA - Média
e pastagens
com distribuição anual
desigual, com períodos
LV – Argiloso, LV Lavouras Temporárias
secos entre 2 e 3 meses
e PVA - Média
e pastagens
no inverno, e no verão
LV – Argiloso, LV Lavouras Temporárias com
maiores
e PVA - Média
e pastagens
intensidades
de
Lavouras Temporárias dezembro a março.
LV – Argiloso, LV,
e pastagens
PVA e Sx – Média
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FIGURA 58:Mapa de unidade ecodinâmicas da unidade hidrográfica do Ivinhema para o ano de2013

FONTE: Adaptado de ROSS (1994) e MASSA & ROSS (2012)
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Com relação ao estado ambiental propriamento dito na unidade hidrográfica do
Ivinhema, os dados aferidos (quadro síntese 21 e 22) e sumarizados na figura 57 e 58
demonstram que a mesma está submetida a uma classe de fragilidade ambiental muito fraca.
No entanto, esta estabilidade não isenta a unidade hidrográfica de gerar conflitos em
seu equilíbrio ambiental, embora as declividades pouco acentuadas e a presença de solos com
boa profundidade, porosos e de boa drenagem garatem à unidade hidrográfica um equilíbrio
dinâmico muito frágil.
Neste contexto, apesar da potencialidade natural para o desenvolvimento da
agropecuária, as classes de fragilidade potencial sofreram alterações em função da falta de
proteção atribuída com o uso da terra e da cobertuta vegetal. Ao suprimi-la, os solos ficam
mais vulneráveis a erosão e com uma capacidade de absorção menor, o que contribui para um
escoamento maior e aumento da erosão laminar.
A mudança de posição da fragilidade potencial para a fragilidade emergente requer
uma preocupação maior com o planejamento e manejo ambiental adequado nesta unidade.
Considera-se importante analisar o uso da terra como subsidio básico de planejamento,
pois a identificação de diferentes paisagens possibilita a previsão e a ampliação de áreas
cultiváveis, seus problemas e soluções, determinando áreas prioritárias, possibilitando os mais
diversos usos e ocupação do solo, como por exemplo, agropecuária, silvicultura, entre outros
(BENEDETTI, 2006).
Nesta perspectiva, a análise das formas de uso e cobertura do solo combinada com a
identificação dos tipos de solos e declividade encontrados na unidade Ivinhema demonstram
que a mesma está submetida a uma fragilidade ambiental muito fraca.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A insistência em explorar as questões relacionadas ao conceito de paisagem e
geossistema deu-se aqui, em razão de uma das intenções deste trabalho, verificar a paisagem
enquanto categoria de análise espacial, a partir de um caráter sistêmico e integrado.
Dessa forma, a abordagem das metodologias propostas nos trabalhos anteriores e nesta
tese referenciados, foi de realizar uma comparação entre as distintas classificações e
abordagens da paisagem, não como forma de esgotar a discussão e/ou julgá-las, mas de
evidenciar elementos comuns a elas.
A partir disso, verificou-se que é implícita a noção de dinâmica, pela qual é possível
classificar a paisagem de acordo com a variável de estado ou estados sucessivos, como
também é possível assumir ou propor hipóteses sobre as dinâmicas futuras, característica
fundamental para a aplicação ou o planejamento e gestão ambiental dos recursos naturais.
Ao tomar por base as distintas classificações do percurso teórico, a visão de
geossistema permite tratar dados de distintas fontes, bem como, partilha a necessidade de
perceber que o estudo da natureza e da manifestação de seus componentes, não ocorre
dissociada da perspectiva da humanidade, haja vista que suas ações respondem, negativa ou
positivamente, ao funcionamento dos sistemas naturais.
A partir de então, seguindo uma linha antropogênica - ao considerar que os eventos
sobre a paisagem são de origem antrópica e de (re) orientação econômica e que em muitos
casos são determinantes para o equilíbrio ou desequilíbrio ambiental -, invariavelmente foi
necessária a identificação dos diferentes aspectos naturais, formadores desta paisagem. Da
mesma maneira, foi preciso considerar a dinâmica de ocupação a partir da ação humana.
Diante

destas

considerações,

contemplaram-se

alguns

dos

procedimentos

metodológicos que embasam a análise geossistêmica, na qual os atributos naturais analisados
e a história da produção do espaço, assim como as relações de seus atores no período
selecionado para esta pesquisa, foram organizados com a finalidade de fornecer uma visão de
paisagem integrada.
Neste caso, apresentou-se uma base de dados que abarca não somente as informações
referentes às características geológicas, à declividade, aos tipos de solos, à cobertura vegetal e
à precipitação (Sistemas Ambientais), mas também àquelas acerca do processo de reocupação
que nortearam a apropriação e o uso do território (Sistemas Antrópicos) e dos recursos
naturais da unidade hidrográfica Ivinhema, no período de 1983 a 2013.
Ressaltar-se-á que a escolha deste período está relacionada à localização da unidade
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hidrográfica, ao fato de pertencer a um estado brasileiro marcado por um processo de criação
recente. Todavia, sua trajetória de ocupação não indígena, remota ao período colonial antes do
Tratado de Madri (1750), quando se apresentava como uma região de importante via de
acesso ou de passagem ao interior do território. Com a interiorização, o uso do espaço para a
criação de gado e a conservação ambiental ocorreu de forma harmoniosa.
Já em um momento recente (década de 1970/1980), as mudanças desenvolvidas em
sua paisagem acompanharam as políticas nacionais de expansão das chamadas fronteiras
agrícolas e/ou Marcha para o Oeste. E por conseguinte, por aquelas com a necessidade de
reestruturar os seus sistemas produtivos a fim de enfrentar as transformações do mercado
internacional.
Tomando por base a análise multitemporal do uso e ocupação do solo, identificou-se
que nos últimos 30 anos (1983 – 2013), as características dos seus atributos naturais foram
atrativos para a implantação de extensas pastagens, a criação do gado e atualmente para a
expansão da agropecuária, a qual impulsiona uma nova dinâmica ao campo e o seu
desenvolvimento econômico.
Atreladas a essas atividades agrícolas, podem ser citadas novas situações demandadas
pelo mercado externo e que possuem relações profundas à questão hídrica: como a introdução
e consolidação da produção florestal integrada e o crescimento do setor sucroenergético.
Esses por sua vez são resultados de investimentos estatais e do capital privado, voltados à
exportação e, caracterizam-se não somente como modernas forças motrizes de reestruturação
da forma de utilização deste espaço, das suas estruturas sociais e econômicas, como também,
são contribuintes para as modificações na qualidade ambiental dos recursos naturais.
Confirma-se assim, a primeira hipótese levantada de que as modificações provocadas
pelas atividades antrópicas na paisagem da bacia hidrográfica do rio Ivinhema, no referido
período de análise, resultaram em alterações de ordem ambientais, econômicas e sociais.
Neste contexto, é preciso atentar ao processo de uso do solo com a pastagem e a
criação do gado, pois, são os mais preocupantes por despontarem como maiores agregadores
de área e por não somente desrespeitar as limitações ambientais, como também por contribuir
para com as piores formas de alterações ambientais, uma vez que agregam a maior parte das
terras produtivas na área, seguida da atividade com lavouras temporárias.
Outro fator de alteração ocasionados tais processos de uso e ocupação do solo é o
aumento do desmatamento, da erosão, principalmente nos caminhos formados pelo
deslocamento dos rebanhos, a deteriorização dos cursos d`água por práticas agrícolas
inadequadas, a perda de solo fértil e o assoreamento dos canais. Aliado a isso, está a perda da
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cobertura vegetal e a uniformização da paisagem.
Atentar-se-á também, que os números em relação à área de vegetação/mata nesta
unidade seguem um ritmo de decréscimo e indicam a necessidade de proteção daqueles
remanescentes florestais que poderão, ao longo do tempo, ser suprimidos pela expansão da
agropecuária, do urbano e do crescimento demográfico. Tal característica evidencia que a
forma de utilização deste espaço e a nova dinâmica vem promovendo uma reorganização
espacial com mudanças significativas na distribuição do uso e ocupação do solo entre as
atividades produtivas e as socioeconômicas, podendo também, gerar conflitos futuros e
exclusão social.
Portanto, os 27 municípios pertencentes à unidade hidrográfica totalizam um
contingente populacional de cerca de 743.176 habitantes, a qual é resultado de um
crescimento demográfico experimentado nas últimas décadas, fruto do dinamismo econômico
promovido pela expansão agropecuária. Em contrapartida, essas transformações ambientais
também são fruto do deslocamento campo – cidade.
Esse dinamismo político - econômico - social possibilitou, em relação ao IDH dos
municípios pertencentes à unidade hidrográfica, a superação de desequilíbrios econômicos,
caracterizando essa paisagem com potencial de desenvolvimento.
Diante disso as atividades antropogênicas promoveram uma verdadeira interferência
de dimensões físicas e socioeconômicas na paisagem da unidade hidrográfica do Ivinhema,
condicionando-a a três cenários: o do pasto, considerado como modelo tradicional, o de grãos
(em especial, soja e milho) e o da atividade canavieira e o eucalipto, vistos como moderno.
Tendo confirmado a existência de diferentes entradas e/ou potenciais efeitos
antrópicos sobre este sistema, à exemplo: alterações no uso do solo, com o desmatamento e
diferentes práticas agrícolas, como culturas anuais com a participação da mecanização, a
urbanização, o que se tem é um tipo de paisagem geossistêmica antropogênica. E mais, os
enclaves de paisagem natural identificados nos resultados, nos reportam à importância de se
utilizar os recursos da natureza de maneira adequada, criando mecanismos que possibilitem a
sustentabilidade da unidade hidrográfica.
É a partir das concepções de desenvolvimento sustentável que a Geografia lastreou
melhores ferramentas para a compreensão da relação sociedade-natureza. Caracterizando a
bacia e/ou unidade hidrográfica como um fator importante no gerenciamento ambiental, pelo
fato de ser uma unidade onde se encontram os recursos naturais e o ser humano.
E nesta perspectiva, ao apresentar a combinação dinâmica entre a natureza e a
sociedade, em uma perspectiva geográfica, a estrutura socioeconômica atua sobre a estrutura
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geoecológica para reconstruir a sua paisagem. E, neste contexto, confirma-se a segunda
hipótese: os modelos ambientais teriam a capacidade de demonstrar o comportamento deste
sistema ambiental na perspectiva de fragilidade ambiental?
Para tal, buscando ilustrar, de forma objetiva, a situação, a dinâmica e o estado
ambiental em que se encontram esta unidade hidrográfica, os resultados quanto à fragilidade
potencial ou emergente, demonstram que na unidade hidrográfica do Ivinhema, ambas
apresentam níveis na classe muito fraca a fraca. Isso indica que, embora apresente reduzida
susceptibilidade a potenciais impactos resultantes da interação entre as atividades antrópicas e
à capacidade de suporte do meio físico local, deve ser preservada da ação antrópica.
Nesse sentido, considerando que a Lei de Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul é
contrária à Lei Federal de n° 9433/97, ao isentar a agropecuária e a agroindústria da cobrança
pelo uso da água, subtraindo dos Comitês de Bacias a autoridade de definir critérios de
cobrança para esses setores; recomenda-se a checagem a campo, para o detalhamento das
informações sobre o nível de degradação, em razão do uso, uma vez que, apenas com a
observação das imagens não foi possível detalhar. E, novos levantamentos da fragilidade
ambiental, em períodos seguintes.
A partir das confirmações e, embora os resultados obtidos por esta pesquisa levassem
em conta os dados de um período específico (1983 – 2013), a metodologia utilizada com
poucas adaptações, atendeu com eficiência às necessidades e/ou hipóteses da pesquisa,
podendo, junto a outras pesquisas complementares, servir como instrumento de auxílio às
intervenções antrópicas futuras e às políticas públicas que visam a um melhor planejamento e
gerenciamento físico-territorial desta unidade hidrográfica.
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