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INTRODUÇÃO 

No decorrer da história humana, o homem sempre buscou entender a realidade que 

o cerca. Para tanto, usou da sua capacidade de reflexão, expressa nas mais variadas 

correntes de pensamento, que se manifestam na arte, filosofia, ciência entre outras. 

Estas correntes dependem da perspectiva humana sobre o seu entorno, e na medida 

que esta muda, a ciência – entendida como uma reflexão filosófica do homem sobre o meio 

– também se transforma. 

Tal transformação foi e é necessária para a própria evolução da capacidade de 

reflexão humana. Assim, na medida em que, um determinado conjunto de idéias não mais 

consegue responder a uma realidade que está sempre em processos de transformação, 

torna-se necessário o rompimento de antigos e o surgimento de novos paradigmas. Isso 

pode ser observado no processo evolutivo de desenvolvimento do conhecimento científico. 

Na idade média, a ciência – baseada no pensamento aristotélico modificado pela 

Igreja - tinha como principal objetivo compreender as manifestações divinas na natureza, a 

fim de que o homem pudesse obter através desta compreensão, uma maior comunhão com 

o natural e por conseqüência com o seu próprio Criador, visto que a presença divina poderia 

ser observada nas obras da criação, demonstrando a forte espiritualidade e respeito 

humano na relação com o ambiente. 

A partir de então, o homem começa a se desvincular desta identidade espiritual com 

a natureza e olhar a mesma não mais como reflexão de forças divinas, mas sim como 

fenômenos que poderiam ser explicados pela razão. Isso ocorre a partir do momento em 

que novas “verdades” são obtidas por pensadores como Galileu Galilei, Francis Bacon, 

Descartes e Newton. Tal mudança conduz a um abandono, cada vez maior do teocentrismo, 

para a visão antropocêntrica de mundo, culminando nas idéias do iluminismo, na 

preocupação de sistematização do conhecimento científico, na fragmentação do objeto pela 
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abordagem analítica e mecanicista, e posteriormente na tentativa de aplicação de tal 

abordagem às ciências humanas com Kant, Comte, Simon entre outros. 

O homem passa a valorizar o empirismo, a criação de leis naturais invariáveis e 

inquestionáveis, a ver na fragmentação da totalidade um método de obter conhecimento 

verdadeiro do real e a fomentar um processo de artificialização de suas relações com a 

natureza, colocando-a na qualidade de um mero objeto externo a ser entendido, para melhor 

ser subjugado aos interesses econômicos humanos. 

Na medida em que, esta visão limitada e fragmentada do total não mais responde às 

novas perspectivas dos homens, que começam a se focar em maior valorização da 

qualidade de vida e na necessidade de compreender os efeitos positivos e negativos da sua 

relação com o ambiente físico, bem como, a própria complexidade do mesmo, ocorre 

novamente, o rompimento de antigos paradigmas, objetivando o conhecimento científico, 

que expressasse maior equilíbrio na relação homem/natureza. Essa retomada da 

valorização da natureza pode ser encontrada em obras de grandes pensadores, como o 

próprio Karl Marx, que reconhece o homem como parte da natureza e com a qual este 

deveria viver em continuo intercurso para não extinguir a si mesmo. 

Essa nova forma de buscar o conhecimento da realidade vai ser alimentada pelas 

descobertas da física no séc XX, tais como as partículas elementares instáveis, a correlação 

direta entre partículas micro e estrutura macro, entre outras, que comprovaram a existência 

de um Universo em constante dinâmica. Assim, era necessário se pensar o real, não mais 

linearmente, conforme a forma cartesiana exigia, mas por um método capaz de buscar a 

compreensão da complexidade inerente a realidade e que proporcionasse ao homem 

condições de explicar a dinâmica que o circundava. 

Baseado em tal pensamento fundamenta-se o método do presente trabalho. Autores 

como Marx, Hegel, Jean-Josiph Fourier, Sadi Carnot e James Pescott Jaule, vão formar as 

bases do pensamento sistêmico, que futuramente Ludwing Von Bertalanffy (1937) - na sua 

obra: Teoria Geral dos Sistemas3 - faz a primeira tentativa de sistematização do conceito de 

sistemas, propondo uma episteme, com a finalidade de se pensar a busca do entendimento 

do real pelo acumulo de todos os campos do conhecimento em uma única linguagem 

científica, o que poderia ser feito pela definição e análise dos componentes e das estruturas 

funcionais de cada campo. Daí a idéia de sistemas, um conjunto de elementos em interação. 

Segundo Hall e Fagen (CHRISTOFOLETTI, 1979, p.106), sistema pode ser definido 

como “um conjunto dos elementos e das relações entre eles e seus atributos”, e 

classificados conforme a sua funcionalidade, em isolados (não trocam matéria e energia 
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com o externo), fechados (somente trocam energia) e abertos (trocam energia e matéria 

com o externo). 

Na tentativa de aplicar a Teoria Geral dos Sistemas às Ciências Naturais na década 

de 1960, Sotchava (1977, p.51) defini o conceito de Geossistema, como sendo formações 

naturais resultantes da ação da dinâmica dos fluxos de matéria e energia nos sistemas 

abertos4 e da ação antrópica sobre estes. Essa relação homem/dinâmica do meio é que vai 

modelar a paisagem. 

 Neste contexto, cabe ressaltar o papel crucial da geografia, que segundo Christofoletti, é a 

ciência que tem como objeto de estudo a organização espacial, o que possibilita a relação 

entre fenômenos de diferentes áreas do conhecimento humano, que se materializam no 

espaço ou que influenciam e condicionam os processos do geossistema5. Tal ciência 

abrange a estruturação, funcionamento e dinâmica dos elementos físicos, biogeográficos, 

sociais e econômicos (Fig 1). 

 

Figura 1 – Estrutura conceitual da organização espacial e envolvimento com disciplinas 

subsidiárias 

Fonte: Christofoletti, A. 1999 

  

 Vários estudos realizados se empenharam à procura de métodos e teorias, que pudessem 

explicar o porquê das atuais organizações espaciais paisagística do estado de São Paulo, 

principalmente as relativas a fragmentos isolados de diferentes fisionomias de Savana 

(Cerradão, Cerrado, Campo Cerrado), que se distribuem de forma esparsa em meio a uma 

vegetação predominante de floresta tropical. Dentre tais, pode ser mencionada a Teoria dos 

Refúgios Florestais, segundo a qual os efeitos paleoclimáticos, que datam do Pleistoceno 

                                                 
4 Gregory (1992, p. 222) são “[...] definidos como os que precisam de um suprimento de energia para 
a sua manutenção e preservação, e são mantidos em condição de equilíbrio pelo constante 
suprimento e remoção de matéria e energia”. 
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(13.000-18.000 anos antes do presente) causaram um ressecamento climático, ou perda da 

tropicalidade, da América do Sul, devido o avanço das correntes frias marítimas do 

hemisfério sul em direção ao equador, que conforme (AB’SÁBER, 1979), permitiu um 

processo de ariditização resultante da glaciação de Wiirm-Wisconsin. 

Na tentativa de aplicar tal teoria ao estado de São Paulo, VIADANA A. G (2002) 

realiza estudo e elabora mapa sobre os Domínios Naturais, o qual reflete suas conclusões 

sobre a fisionomia da paisagem no Pleistocênio terminal, baseando-se nas flutuações 

climáticas quaternárias, cujos vestígios puderam ser observados em campo pelo autor. Para 

Viadana, as condições climáticas, que reinaram nos períodos que se estenderam de 13.000 

a 18.000 anos atrás, permitiram que as vegetações mais abertas dos tipos Savanas 

(Cerradão, Cerrado e Campo Cerrado), Caatinga e Campos se expandissem e ocupassem 

amplas áreas deste estado brasileiro, enquanto que as densas florestas tropicais se 

fragmentaram e se limitaram às poucas áreas úmidas do território paulista, ou seja, houve 

avanço das Savanas e refúgio das Matas (Fig. 2). 

 

 Figura 2 – Domínios Naturais: 13.000 – 18.000 anos. 

  No entanto, nos últimos 13.000 anos houve um processo inverso, que permitiu a 

retomada de condições climáticas de tropicalidade, com aumento das temperaturas e 

elevação lenta e gradual da umidade, devido ao recuo das correntes frias oceânicas em 

direção ao pólo sul e avanço das correntes quentes em direção ao Trópico de Capricórnio. 

Sob estas condições, as vegetações mais densas – Florestas tropicais – puderam se 

                                                                                                                                                         
5 Christofoletti salienta que o clima corresponde a um elemento que compõe o geossistema, mas que 
não preenche o atributo que caracteriza inicialmente o objeto de estudo da Geografia, que é a 
materialização. No entanto é um elemento fundamental que condiciona a organização espacial. 
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expandir e dominar a maior parte do território paulista, enquanto que as vegetações mais 

abertas acima citadas foram fragmentadas e forçadas a se refugiarem em busca de 

ambientes mais propícios as suas sobrevivências. Tal conformação paisagística pode ser 

observada no trabalho de Troppmair (1969) - (Fig3), o qual refere-se à cobertura vegetal 

primitiva do estado de São Paulo, na época do descobrimento do Brasil pelos portugueses. 

Foram identificados 190.000 km2 de florestas densas nas serras do Mar, Mantiqueira e na 

de Paranapiacaba e porção central da Depressão periférica. Além destas formações, aquele 

autor identificou a existência de Campos limpos (14.000 km2), Cerrados (8.400 km2), 

Campos sujos (7.000 km2) e Araucárias (1.600 km2). 

 

Figura 3 – Cobertura Vegetal Primitiva do Estado de São Paulo. 

Damuth e Fairbridge (1970), realizam a primeira tentativa de explicação do 

ressecamento climático no quaternário, baseado na dinâmica das correntes marítimas frias 

e quentes (Fig 4). 
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Figura 4 – Condições climáticas atuais e paleoclimáticas – América do Sul 

 O mapa da direita reflete nitidamente a maior atuação das correntes frias no 

quaternário, o que cria condições climáticas de semi-aridez e de deserto no estado de São 

Paulo. O mapa da esquerda mostra as condições atuais de atuação das correntes 

marítimas, no qual pode ser observada a ação muito mais marcante das correntes quentes 

no continente sul-americano, criando condições de tropicalidade, o que proporciona 

aumento de umidade e de temperaturas. 

Embora o elemento clima seja de extrema importância para a conformação da 

paisagem, é necessário ir além e buscar novos conhecimentos através da abordagem 

sistêmica, visando entender a organização espacial como resultado da ação e interação dos 

vários elementos que compõem o Geossistema e o Sistema sócio-econômico, que 

conjuntamente possuem papel fundamental para a compreensão da totalidade da 

complexidade do real. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estado de São Paulo se divide morfologicamente em três unidades 

morfoestruturais, sendo que uma destas é de interesse a este trabalho, a Bacia Sedimentar 

do Paraná, a qual engloba duas unidades morfoesculturais. A primeira representada pelo 

Planalto Ocidental Paulista, que ocupa cerca de 50% da área total do estado, possui relevo 

ondulado com predomínio de colinas amplas e baixas, com topos aplanados. A sua altitude 

varia entre 350 e 1000 m, declividades em torno de 6 a 20%, litologia dominante constituída 

pelos depósitos areno-argilosos (Grupo Bauru), e predomínio de solos dos tipos latossolo 

vermelho-escuro e argissolos vermelho-amarelos, com características texturais variadas. A 
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cobertura vegetal é composta basicamente por Floresta, mas há presença de fragmentos de 

Cerradão, Cerrado, Campo-Cerrado e Campos. A Segunda unidade - Depressão Periférica 

Paulista - “está esculpida quase que totalmente nos sedimentos Páleo-mesozóicos da bacia 

do Paraná. Apresenta características de modelados diversos, em função da influência 

tectônica, variação litológica e dos graus de atuação dos processos morfodinâmicos dos 

mais variados ambientes paleoclimáticos. Esta unidade apresenta altitudes que oscilam 

entre 600 a 750 metros, sendo que as altitudes maiores margeiam as escarpas da frente de 

Cuesta sustentadas principalmente por derrames basálticos.”ROSS (1990). A vegetação 

nessa morfoescultura é semelhante a citada anteriormente. 

Recente inventário florestal do estado de São Paulo (Fig 5) revela que atualmente, 

por motivo provável de uma maior conscientização da população em preservar o ambiente 

somada a legislação ambiental mais rigorosa e a adoção de medidas contra desmatamento, 

houve um aumento de 2,86% da Mata Atlântica, o que equivale a 808 quilômetros 

quadrados, e devastação preocupante das áreas de Savana do estado de São Paulo, 

principalmente nos municípios de Araçatuba e São José do Rio Preto, que em dez anos 

perderam, respectivamente, 16,2% e 12,6% de suas coberturas vegetais naturais. As áreas 

de Savana nestas regiões foram substituídas progressivamente por pastagens e culturas de 

cana-de-açúcar. Ações semelhantes a estas têm sido adotadas em quase todo o território 

paulista, o que levou a uma redução da Savana para menos de 1% do que este tipo de 

vegetação ocupava no estado de São Paulo no século passado. 

 

 

Figura 5 - O Verde em São Paulo - Inventário Florestal do Estado de São Paulo 

Apesar de MONTEIRO (2000), baseado em Bertrand, descrever a concepção de 

geossistema como sendo um “sistema singular, complexo, onde interagem os elementos 

humanos, físicos, químicos e biológicos e onde os elementos sócio-econômicos não 

constituem um sistema antagônico e oponente, mas sim estão incluídos no funcionamento 
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do sistema”, há que se levar em conta, a alta complexidade dos processos intrínsecos ao 

Sistema Sócio Econômico, dada a grande velocidade com que se altera no tempo e no 

espaço. Isso conduz a necessidade de separação metodológica no estudo de tal sistema em 

relação ao Geossistema, possibilitando a priori, a análise deste enquanto unidade físico-

espacial, para o entendimento da dinâmica dos processos que regem as relações entre os 

elementos que o compõem e, posteriormente, analisar as ações antrópicas (Sistema Sócio-

Econômico) como imput sobre o mesmo e de que forma estas têm atuado na modificação 

dos processos naturais (Fig. 6). Permitirá também, compreender como tais transformações 

do meio o afetarão, já que este procurará estabelecer um novo equilíbrio dinâmico diante 

daquelas ações, resultando em uma organização espacial diferente do período anterior, a 

qual refletirá o resultado das relações entre tais sistemas. 

 

Figura 6 – Estruturação do Geossistema e do Sistema Sócio- Econômico. 

Fonte: CHRISTOFOLETTI, A – 1999. 

O presente artigo é parte de um projeto maior o qual, por meio da abordagem 

sistêmica e do estudo dos processos morfodinâmicos da paisagem, buscará entender o 

funcionamento do geossistema de áreas recobertas por vegetação de Savana no estado de 

São Paulo, bem como, analisar a influência da ação antrópica (sistema sócio-econômico), 

pelo uso e ocupação das terras, almejando compreender a organização espacial6 em sua 

complexidade. Pra tanto, foram realizadas atividades de gabinete e de campo tais como as 

que seguem: 

1. Identificação, através de imagens orbitais e não orbitais (fotografias aéreas) em escalas 

variáveis, diferentes fisionomias de Savana (Cerradão, Cerrado e Campo-cerrado), tipos 

de solos e formas de relevo em áreas do estado de São Paulo, estabelecendo relações 

entre os mesmos, por meio de interpretação visual e digital das mesmas. 

                                                 
6 Para Christifoletti,  objeto da  reflexão da geografia não se limita ao estudo dos lugares e do espaço, 
mas sim da organização espacial, a qual pode ser definida como um sistema funcional e estruturado 
espacialmente. 
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2. Relacionamento ao longo de uma toposeqüência das diferentes fisionomias da Savana 

com características físicas (granulometria, umidade, temperatura) e químicas (elementos 

constituintes, dentre eles nutrientes) dos Neossolos Quartzarênicos (areias quartzosas) 

e eventuais Latossolos de textura média. 

3. Coleta e avaliação são de temperaturas ambientes e dos solos em áreas de diferentes 

fisionomias de Savana, de usos diversos e/ou desnudas, relacionando-as com a 

umidade dos solos e com a capacidade de infiltração em diferentes épocas do ano. 

4. Caracterização da fragilidade ambiental das terras e de suas prováveis transformações 

relacionadas à instabilidade natural das mesmas, bem como, à ação antrópica sobre 

elas, pelo estudo da Classificação de Terras, baseada no Sistema de Capacidade de 

Uso. 

Na tentativa de contribuir para os trabalhos que buscam compreender e explicar a 

organização espacial paisagística do território paulista, especialmente os das áreas de 

Savanas, foram utilizados neste estudo os seguintes materiais: 

a) Material Cartográfico 

 Levantamento Pedológico Semidetalhado do Estado de São Paulo – quadrícula 

de Descalvado, Escala: 1:100.000. EMBRAPA/IAC, 1982. 

 Levantamento Pedológico Semidetalhado do Estado de São Paulo – quadrícula 

de São Carlos, Escala 1:100.000 EMBRAPA/IAC, 1981. 

 Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo, 1:500.000 – IPT, 1981. 

 Folhas Topográficas - escala 1:50.000 e 1:10.000 - IBGE: São Carlos, 

Corumbataí, Itirapina, Rio Claro, Porto Pulador, Luís Antônio, Ibaté e Descalvado. 

 Mapa Pedológico do Estado de São Paulo – escala 1:500.000: legenda 

expandida/João Bertoldo de Oliveira... [etal.]... Campinas: Instituto Agronômico; 

Rio de Janeiro: Embrapa – Solos, 1999. 

 Mapa de Classificação das Terras baseado no Sistema de Capacidade de Uso – 

quadrícula de Brotas – Perez Filho, A. e Milani, A. M. Escala 1:100.000 – Inédito 

2004. 

b) Programas 

▪ AUTOCAD 14/2000 

▪ ArcView GIS 3.2 
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c) Imagens orbitais e não orbitais: 

▪ Fotos aéreas, escala aproximada 1:25.000 (1962); 

▪ Imagens Landsat – 2001/2002. 

d) Trabalhos de Campo e Gabinete: 

▪ Coleta de dados; 

▪ Mapeamentos temáticos. 

Para a elaboração da carta de declividade adotou-se as seguintes classes e 

intervalos adaptados e adotados por Perez Fº. A. e Milani M., 2004: 

Classe A (0-3%) – Constitui-se de áreas planas ou quase planas e de escoamento 

superficial lento. 

Classe B (3-6%) – Áreas de declives suaves e de escoamento superficial lento ou 

médio. 

Classe C (6-12%) – Áreas inclinadas e de escoamento superficial médio ou rápido. 

Classe D (12-20%) – Áreas muito inclinadas ou colinosas e de escoamento 

superficial rápido. 

Classe E (20-45%) – Áreas fortemente inclinadas e de escoamento superficial rápido 

Classe F (45-70%) – Áreas íngremes, de regiões montanhosas e de escoamento 

superficial muito rápido. 

Classe G (>70%) - Áreas de relevo escarpado, ou muito íngreme. 

A partir da elaboração da carta de declividade da área em estudo e cruzando-se os 

resultados apresentados nesta com as informações em mapa pedológico de mesma escala, 

criou-se o mapa de classificação de terras (Fig 7), 
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Fig. 7 – Mapa de classificação de terras 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A área de estudo se localiza na unidade morfoescultural Depressão Periférica 

Paulista, possui coordenadas geográficas 48O a 47O30’’ de Latitude S e 21O30’ a 21O45’ de 

longitude W e altitude que varia entre 600 e 750 m. 

Diante de todas as informações apresentadas, foi realizada classificação preliminar 

das terras em mapa na escala de 1:50.000, por meio do sistema de capacidade de uso das 

folhas de Porto Pulador e Luis Antonio, ambas na escala de 1:50.000 e pertencentes à 

quadrícula do levantamento semi detalhado de Solos-Descalvado, no estado de São Paulo, 

tendo como base as categorias do sistema de capacidade de uso as quais se seguem: 

- Grupo A: terras passíveis de utilização com culturas anuais, perenes, pastagens e/ou 

reflorestamento. Tal grupo engloba as seguintes classes: 

I – Terras cultiváveis, aparentemente sem problemas de conservação. Não oferece 

dificuldades ao uso de máquinas agrícolas. Escoamento superficial lento ou muito lento 

(erosão: sulcos e ravinas). 

II –Terras cultiváveis com problemas simples de conservação e/ou de manutenção de 

melhoramentos. Escoamento superficial é lento ou médio – depende do comprimento da 

vertente. 
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III – Terras cultiváveis, mas com problemas sérios de conservação e/ou de manutenção e 

melhoramentos. Escoamento superficial médio ou rápido. 

IV – Terras cultiváveis apenas ocasionalmente ou em extensão limitada, apresentando 

assim problemas complexos de conservação. Escoamento superficial médio ou rápido. 

- Grupo B: Terras impróprias para cultivos intensivos, mas que podem ser adaptadas para 

pastagens e/ou reflorestamento. 

V – Terras adaptadas em geral para pastagens e em alguns casos para reflorestamento, 

excepcionalmente há necessidade de práticas de conservação. Áreas de inundação 

(planícies – várzeas) ou relevos planos (depressões). 

VI – Terras adaptadas em geral para pastagens e/ou reflorestamento, mas com problemas 

simples de conservação. Alguns tipos de culturas permanentes protetoras do solo podem 

ser cultiváveis, em casos especiais. 

VII – Terras adaptadas somente para pastagens ou reflorestamento, com problemas 

complexos de conservação. Escoamento superficial muito rápido. 

- Grupo C 

VIII – Terras impróprias para cultura, pastagem ou reflorestamento, indicado para 

preservação (proteção ambiental). Relevo escarpado, solos muito rasos, geralmente 

associados com exposições rochosas. 

CONCLUSÕES: 

O presente estudo, por meio do conjunto das atividades estudadas acima, tendo 

como base à concepção sistêmica, pretendeu demonstrar que as diferentes fisionomias das 

Savanas no estado de São Paulo, não somente respondem à dinâmica dos elementos 

climáticos locais, mas também às distintas formações superficiais, solos e formas de relevo 

com características próprias. Tais variáveis desempenham papel fundamental na 

diferenciação das fisionomias, na medida em que características físico-químicas dos solos, 

associadas diretamente às formas e unidades nas vertentes, são responsáveis pela 

organização espacial da cobertura vegetal paulista. Permitiu também obter informações 

relativas à classificação de terras, visando fornecer a gestores públicos, subsídios que 

poderão ser aplicados ao planejamento de uso e ocupação das terras e/ou na definição de 

unidades de conservação, contribuindo assim, para minimizar os efeitos da degradação 

ambiental nas áreas de Savana do estado de São Paulo. A definição de tais políticas torna-

se essencial, tendo em vista que o processo de uso e ocupação das terras, desenfreados 

em tais áreas, passou a ser um dos elementos aceleradores do processo de degradação de 
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uma das mais ricas coberturas vegetais em sua quase totalidade. Desta forma, esse 

trabalho deverá se somar a outros que objetivem o controle da degradação natural, 

buscando a conservação e/ou a preservação, principalmente da fito e zoo-geografia das 

Savanas no território paulista, que constituem fonte valiosa para o desenvolvimento de 

produtos farmacológicos com vistas ao aumento da qualidade de vida humana. 
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