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Introdução 

 

O presente trabalho trata da relação entre homem e ambiente, vista sobre a ótica de 

uma investigação de detalhe. Os debates inseridos na problemática das relações sociedade e 

natureza, homem e ambiente, são tão antigos quanto a própria ciência geográfica, e trazem 

questões que dão ênfase à demanda por situar essas interações em uma base conceitual 

coerente. Ademais, destacam a necessidade de buscar uma maneira apropriada para 

interpretar os elementos espaciais, físicos e sociais, que compõem a realidade geográfica. 

Acreditamos que os estudos que utilizam a escala de detalhe podem contribuir 

significativamente para o debate mencionado, principalmente quando tratam das múltiplas 

relações que compõe a organização do espaço semi-árido nordestino, região ainda pouco 

explorada em estudos do tipo.  

A principal motivação para realizar o presente trabalho originou-se do contato dos 

autores com uma comunidade rural no município de Belém de São Francisco, no Sertão de 

Pernambuco, que revelou a existência de dois principais problemas.  O primeiro e mais 

importante é de ordem social: a existência de famílias com grande carência 

socioeconômica, desenvolvendo atividades agropecuárias em uma base ambiental que 

apresenta várias evidências de degradação, fenômenos que comumente estão associados na 

literatura geográfica regional ao processo de desertificação.  Destacam-se as evidencias de 

desertificação relacionadas ao canal fluvial intermitente, como a erosão dos planossolos 

marginais ao seu leito e a existência de crostas salinas. Outras evidências, como a erosão 

laminar e linear em sulcos e ravinas, a formação de leques de dejeção assoreando o leito do 

canal e a degradação da cobertura vegetal também ocorrem no local. Todas as alterações 



ambientais negativas estão associadas aos usos tradicionais agropecuários, como a 

agricultura de sequeiro e a caprinocultura extensiva. 

O segundo problema diz respeito a uma lacuna no conhecimento cientifico. 

Verificou-se a carência no número de pesquisas que buscam relacionar sistema físico 

natural e sócio econômico a partir da escala de detalhe, para o semi-árido nordestino.  

Geralmente os trabalhos que tratam, tanto do uso da terra quanto do ambiente semi-árido o 

fazem a partir de observações em grande e média escala, que pedem um grau de 

generalização incompatível com o estudo de pequenos espaços. 

Assim, a área escolhida para a realização dos trabalhos de campo foi a micro-bacia 

do riacho Mulungú, que se localiza no Município de Belém do São Francisco, no Sertão de 

Pernambuco. O clima regional é semi-árido quente, com temperatura média anual de 260C 

e precipitação anual média de 470mm, sendo fevereiro e março os meses mais chuvosos. A 

micro-bacia em questão insere-se na bacia hidrográfica do rio Pajeú, tributário da margem 

esquerda do rio São Francisco em seu curso sub-médio. O padrão de drenagem da micro-

bacia é dendrítico e todos os cursos são intermitentes. A bacia do riacho Mulungú está 

localizada entre as coordenadas geográficas 8º 32´00´´S e 8º 35´00´´S e 38º 48´00´´W e 38º 

52´00´´W (Figura 1). 

 

Figura 1 - Mapa de localização da bacia do riacho Mulungú, no município de Belém de São Francisco – PE. 

 



A partir de estudos empíricos e do levantamento e revisão bibliográfica, 

pretendemos fazer algumas considerações importantes para os estudos que procuram 

investigar as relações homem-ambiente a partir de uma escala de detalhe.  Para tanto, 

iremos primeiramente revisar duas sugestões reconhecidas como integradoras do ponto de 

vista físico/social. 

 

Revisando duas propostas integradoras dos fenômenos físicos naturais 

 

Inúmeras propostas sobre a integração dos fenômenos físicos/naturais e sociais 

acompanham o desenvolvimento da ciência geográfica. Sobre esse assunto, já se falou em 

espaço natural, como sendo aquele ainda não modificado pelo homem, em contraposição 

ao espaço geográfico, feito com a sua interferência. 

 Hildebert Isnard (1982, p. 21) entendeu o espaço natural “como uma 

totalidade resultante de relações de interdependência entre os seus elementos constitutivos: 

as características físicas ou biótopo e a comunidade de seres vivos ou biocenose”. Para ele, 

“este espaço natural apresenta-se como uma realidade objectiva que não deve nada ao 

homem, que existe sem ele, fora dele e que se desarticula logo que ele intervém”.  

Mas o próprio Isnard confessa que a tentativa de definição de um espaço natural é 

uma intenção temerária, pois, dada a ubiqüidade humana, “há poucas possibilidades de 

encontrar hoje intactas vastas áreas no seu estado natural” (Isnard, 1982, p.17).  

Por outro lado, é preciso considerar que, se o espaço natural desaparece enquanto 

realidade objetiva a partir da presença do homem, os seus constituintes ainda encontram-se 

presentes no espaço geográfico. Para nós, é importante saber qual o significado que esses 

componentes assumem no contexto do espaço que estudaremos.  

A princípio, pode-se fazer a distinção entre os objetos naturais – ex. rios, solos - e os 

objetos culturais, técnicos ou artificiais – ex. estradas, casas -, entendendo os primeiros 

como frutos da dinâmica da natureza e os segundos como produtos do engenho humano 

(Santos, 2006, 2008). Sabemos que à medida que a história se desenvolve há uma gradativa 

substituição dos objetos naturais pelos artificiais, e o grande aumento da densidade de 



objetos técnicos no espaço deixa mais difícil a tentativa de fazer a distinção entre esses dois 

tipos. Para Santos essa distinção não chega a ser imprescindível:  

 
A verdade, porém, é que, para os fins da nossa análise, mesmo os objetos 
naturais poderiam ser incluídos entre os objetos técnicos, se é considerado o 
critério do uso possível. Se é válida a proposta de Serres (1994, p.22): ‘Será 
objeto técnico todo objeto susceptível de funcionar, como meio ou como 
resultado, entre os requisitos de uma atividade técnica’. (Santos, 2006, p 38). 

 

Deste modo, em uma proposta (a primeira que revisamos) de definição do espaço 

geográfico (apresentada inicialmente em 1988), Milton Santos (2006, 2008) situa tanto os 

objetos técnicos quanto os naturais em um mesmo conjunto, o qual denomina configuração 

territorial, sendo esse visto em sua relação indissociável com as relações sociais. Para ele:  

 

A configuração territorial é dada pelo conjunto formado pelos sistemas naturais 
existentes em um dado país ou numa dada área mais os acréscimos que os 
homens superimpuseram a esses sistemas naturais. A configuração territorial não 
é o espaço, já que sua realidade vem da sua materialidade, enquanto o espaço 
reúne a materialidade e a vida que o anima. (Santos, 2006, p. 62). [grifo nosso]. 

 

Essa proposta nos será útil, embora tentaremos ser um pouco mais atenciosos com a 

dinâmica própria dos objetos naturais. Ocorre que no par de categorias proposto 

(configuração territorial e relações sociais), não vemos lugar para tratar das 

processualidades inerentes aos objetos/sistemas físicos, pois, para o autor, quem anima o 

espaço é o homem. Mesmo em sua proposta mais atual, quando considera que o “espaço é 

formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de 

objetos e sistemas de ações [...]” (Santos, 2006, p. 63) fica explícita a idéia da 

exclusividade do homem na autoria dessas ações: 

 
A ação é o próprio do homem. Só o homem tem ação, porque só ele tem 
objetivo, finalidade. A natureza não tem ação porque ela é cega, não tem futuro. 
(Santos, 2006, p. 82). 

  



Nesse caso, as ações são próprias das sociedades, cujos processos estão inseridos 

em projetos, estão dotados de propósitos. Mas, embora os processos físicos não sejam 

considerados ações, dada a suposta ausência de finalidade em seu desencadeamento, é 

inegável que eles também “animam” o espaço. Eles decorrem de causas ora dependentes 

ora independentes da ação do homem, mantendo assim, certa autonomia em relação a esse. 

E, o mais importantes, sempre resultam na transformação do espaço.  

Assim, só podemos situar os objetos naturais no mesmo conjunto dos objetos 

técnicos quando queremos entendê-los como recursos para as atividades humanas. A 

caatinga consumida pelos caprinos pode ser considerada um insumo para a atividade da 

caprinocultura, bem como o riacho de onde os animais se servem de água. Caatinga e 

riacho estão assim, em nível semelhante a um silo ou a uma cisterna construída pelos 

agricultores, e sua diferenciação decorre apenas segundo a gênese, se natural ou artificial.  

Por outro lado, o canal fluvial, os solos e a caatinga não são um suporte físico 

estático, como o silo ou a cisterna. O riacho, em sua dinâmica de cheias e vazantes, de 

deposição ou destruição de barras cascalho-arenosas, de escavação do seu leito e de erosão 

das margens, está dotado de processualidade natural, que foge ao domínio absoluto do 

homem, e mesmo ao seu total conhecimento. Por isso o agricultor terá muito mais 

dificuldades em manejar o solo, cujas perdas ou desgaste podem ser irreversíveis, e cujas 

técnicas de conservação e recuperação nem sempre lhe são acessíveis, do que uma enxada 

ou uma cisterna, cujos reparos mais complicados consistem na substituição de suas peças.  

Os objetos “técnicos” naturais exibem processos não lineares, cujas repetições nem 

sempre são previsíveis.  

Quanto às ações, propriedade exclusiva do homem e dotadas de intencionalidade, 

estas interagem com os objetos naturais, desencadeando, antecipando ou modificando seus 

processos, embora na maioria dos casos esse desencadeamento foge à intenção da ação 

praticada.  

Em nossa tarefa de dar aos elementos naturais a devida atenção, precisamos assumir 

a sua natureza sistêmica.  

  Uma outra visão (a segunda proposta revisada) muito propagada no meio científico, 

tida como um paradigma emergente e alternativo à visão dita reducionista, é a abordagem 



conhecida como holística, ecológica ou sistêmica (Morin, 1987; Christofoletti, 1999; Capra, 

2004, 2007). Desde que o biólogo Bertalanffy lançou a Teoria Geral dos Sistemas (no 

início dos anos 50), essa abordagem vem sendo difundida e absorvida por várias ciências, 

sendo seus pressupostos debatidos e aprofundados.  

O ponto de vista sistêmico compreende que a totalidade não é igual ao somatório de 

suas partes, e por isso questiona o método que estuda isoladamente as partes para tentar 

compreender o conjunto. Na abordagem sistêmica, o todo é visto ora como superior, ora 

como inferior ao somatório da suas partes. Esse e outros pontos centrais na abordagem 

sistêmica serão demonstrados adiante, após um exemplo sobre dinâmicas observadas na 

microbacia do riacho Salgado, que servirá de apoio às considerações teóricas.  

 No sistema bacia, os componentes ambientais estão conectados uns com os outros, 

de maneiras diversas. O riacho Salgado recebe sedimentos provenientes da erosão dos 

planossolos e luvissolos das encostas, e suas águas os conduzem até a saída do sistema, 

através da foz do riacho. A quantidade de sedimentos disponíveis para o transporte 

depende, entre outros fatores, da declividade do relevo. Há, portanto, uma relação entre 

quantidade de sedimentos que chegam à foz do riacho e declividade da encosta. Como 

o fluxo de água no riacho é intermitente, a sua capacidade de transportar sedimentos sofre 

variações significativas no decorrer do tempo, de modo que os raros eventos chuvosos de 

maior intensidade serão os maiores responsáveis pela condução de partículas, enquanto o 

transporte é ausente na maior parte do ano. Assim, a quantidade de sedimentos que chegam 

à foz também depende da magnitude e da recorrência do evento chuvoso. Os níveis de 

base locais, setores do riacho aonde a menor energia para transporte diminui a condução e 

aumenta a deposição dos sedimentos, aparecem como obstáculos aos movimentos das 

partículas. Geralmente os níveis de base são representados pelos setores finais dos afluentes 

ou do canal principal, mas também por obstáculos naturais (soleiras) e artificiais 

(barragens). Deste modo, a construção dos níveis de base artificiais influenciará 

negativamente a quantidade de sedimentos que sairão do sistema bacia, através da foz. 

  Esse exemplo serve para ilustrar a pontuação de alguns pressupostos fundamentais 

da abordagem sistêmica, apresentados por vários autores (Koestler, 1969, Maciel, 1974, 

Capra, 2004, 2007) e refletidos em profundidade na obra de Morin (1987, 2007).  



1) As variáveis encontram-se inter-relacionadas. A alteração em cada uma das 

variáveis envolvidas no transporte dos sedimentos repercute nas demais. Daí a mudança de 

foco, do isolamento e análise de cada variável (no método cartesiano), para o exame das 

relações entre elas (na abordagem sistêmica).  

  2) A organização dos elementos do sistema faz surgir novas propriedades, ditas 

emergentes. A presença de barramentos naturais e artificiais no leito implica na deposição 

de sedimentos, cujo acúmulo em médio e longo prazo origina as “planícies em bolsões”. 

Como emergem a partir de inter-relações organizadas, os acréscimos às planícies de erosão 

podem ser considerados propriedades emergentes.   

 3) O todo é também inferior à soma das suas partes. Ao tempo que as emergências 

fazem com que o todo seja superior à soma das suas partes, pode-se, paradoxalmente, dizer 

que é também inferior, visto que, com a organização também surgem as imposições. 

Algumas propriedades dos componentes ambientais serão anuladas e outras diminuídas 

face à existência da organização. Um exemplo de imposição é a diminuição da capacidade 

de transporte das águas pluviais com a presença de níveis de base artificiais.  

4) Pensar sistematicamente não significa se comprometer com a identificação de 

todas as variáveis envolvidas e interações estabelecidas entre elas. 5) Também não significa 

o total abandono da abordagem reducionista, mas a convivência entre as duas abordagens. 

Pelo exemplo dado, reduzimos a explicação da dinâmica de transporte/deposição de 

sedimentos a algumas das suas variáveis (declividade das encostas, magnitude e da 

recorrência do evento chuvoso, presença de níveis de base), identificadas dentre as mais 

importantes.    

6) A abordagem sistêmica é contextual. Quando delimitamos um sistema, como 

uma microbacia, entendemos que cada objeto inserido em seu interior constitui um sistema, 

subsistema da microbacia. Essa também é vista, ao mesmo tempo, como uma totalidade e 

como um componente de sistemas maiores. Muitas explicações para o que ocorre na bacia 

não se encontram no espaço intrabacia, mas em contextos regionais ou nacionais, que 

constantemente alimentam aquela com fluxos de matéria, energia e informação. Por 

exemplo, a construção de barragens ou cisternas como mecanismos de convivência com a 

semi-aridez está fortemente vinculada a iniciativas que extrapolam largamente as decisões 



locais. Isso representa um problema para o pesquisador, dada a infinidade de relações 

exteriores que podem estar envolvidas em um fenômeno pontual qualquer. Quem 

estabelece limites para identificação e seleção dos fenômenos a serem considerados é a 

escala adotada. No caso de um estudo de detalhe, como o nosso, privilegiam-se as decisões 

e ações dos usuários finais da bacia, aqueles que lidam diretamente com a terra. Nem todas 

as informações do meio físico nos interessam, mas somente aquelas que têm uma influência 

significativa sobre a espacialidade dos usos da terra. Alguns componentes importantes de 

um ponto de vista específico, mas com pouca ou nenhuma influência sobre a disposição dos 

usos, foram excluídos da nossa análise.  

7) Enfim, a contextualização na perspectiva sistêmica não envolve apenas contextos 

espaciais ou temporais, mas também os contextos intelectuais que participam da apreensão 

e do conhecimento dos sistemas.  Sobre esse pressuposto, Morin nos diz: 

 
Os maiores progressos das ciências contemporâneas efectuaram-se reintegrando 
o observador na observação. O que é logicamente necessário, dado que todo o 
conceito remete, não apenas para o objecto concebido, mas também para o 
sujeito que concebe. [...] Ora, o observador que observa, o espírito que pensa e 
concebe, são indissociáveis de uma cultura, e, portanto, de uma sociedade hic et 
nunc. Todo conhecimento, mesmo o mais físico, sofre uma determinação 
sociológica. (Morin, 1987, p. 15). 

 

Após as considerações sobre alguns dos princípios da teoria dos Sistemas, 

revisamos sucintamente o conteúdo da sua apropriação pela ciência geográfica.  

É mediante o conceito de geossistema que a geografia, particularmente a Geografia 

Física, incorpora as idéias da teoria geral dos sistemas. Como ciência preocupada com a 

organização do espaço, o componente espacial é privilegiado na noção de geossistema, o 

que lhe confere peculiaridade e que evita a confusão com outros conceitos já consagrados, 

como o de ecossistema, objeto da ecologia. Para Christofoletti: 

 

Os geossistemas [...] representam a organização espacial resultante da interação 
dos elementos físicos e biológicos da natureza (clima, topografia, geologia, 
águas, vegetação, animais, solos). [...] os ecossistemas locais são integrados 
nessa organização mais abrangente e de maior complexidade hierárquica. 
(Christofoletti, 1999, p. 37).  



  Não se trata de um espaço natural (contraposto ao espaço geográfico), mas de um 

sistema natural, modificado pelo homem, e somente compreendido em suas interações com 

a sociedade. E um dos grandes debates que acompanham a concepção e evolução do 

conceito de geossistema é o da sua relação com o homem. É justamente esse debate que nos 

interessa. 

 Revisamos a proposta de Christofoletti (1999), aprimorada por Perez Filho et. al. 

(2008). Ambos enxergam o objeto da geografia como sendo a organização espacial, 

encarada como sistema dividido em dois subsistemas, o geossistema e o sócio econômico. 

Ambos acreditam que o primeiro pode ser objeto de estudo da geografia física, enquanto o 

segundo da geografia humana, subconjuntos da disciplina geografia. Diferem na 

nomenclatura utilizada, pois Christofoletti também denomina os geossistemas de sistemas 

ambientais físicos, enquanto Perez Filho et. al. chama-os de sistema físico/naturais. Para 

esse último: 

 

O subsistema físico natural é composto por elementos e processos relacionados 
ao clima, solo, relevo, águas e seres vivos, enquanto que os componentes do 
subsistema antrópico são aqueles ligados à população, urbanização, 
industrialização, agricultura e mineração, entre outras atividades e manifestações 
humanas, a exemplo da cultura e da política. (Perez Filho et. al., 2008, p.5). 

 

Sobre a relação entre os subsistemas, Perez Filho et. al. nos diz: 

 
Sistemas antrópicos, por meio do uso e ocupação das terras, usufruem dos 
potenciais dos geossistemas, modificando os fluxos de matéria e energia existentes 
nos mesmos. Tais ações permitem o rompimento do equilíbrio dinâmico existente 
no sistema, alterando assim a sua expressão espacial e temporal, com conseqüente 
criação de novas organizações espaciais, as quais, sendo dinâmicas, constituem-se 
em um híbrido de forma e processo. (Perez Filho et. al., 2008, p.5) 

 

 A partir da visão posta acima, cujos pressupostos condizem com a de outros autores 

da geografia, podemos fazer algumas considerações.  

A teoria geossistêmica não representa uma abordagem totalmente integradora, 

capaz de chegar à síntese geográfica, de anular as dualidades entre geografia física e 

humana. O geossistema é tido como objeto da geografia física, incorporando em seu exame 



fatores sócio-econômicos. Esses são reconhecidos, mas não analisados em toda sua 

complexidade, apenas na medida que alteram os fluxos, físicos/naturais, do geossistema.   

Uma das críticas recorrentes pauta-se justamente nessa simplificação da dinâmica 

sócio-econômica, quando colocada como um componente a mais num sistema natural, 

sendo assim naturalizada.  

Vários outros autores (Bertrand, 2007; Monteiro, 2000; Correa, 2006) debateram o 

tema dos geossistemas e expressaram opiniões acerca da problemática da inserção do fator 

antrópico no (ou em relação ao) geossistema. As propostas variam, entre outros pontos, 

quanto à posição do homem face ao geossistema, ora situado em seu interior, como mais 

um componente, ora situado externamente como um sistema distinto, à semelhança das 

propostas acima discutidas. Em meio a esse debate inacabado, cabe fazer algumas 

considerações para investigação das relações homem-ambiente a partir de um estudo de 

detalhe. 

 

Considerações para Investigação das Relações Homem-Ambiente a Partir de um 

Estudo de Detalhe 

 

Com base nas propostas revisadas e na nossa experiência com o estudo de caso da 

bacia do riacho Salgado, podemos elencar alguns pressupostos importantes para uma 

investigação de relações homem-ambiente a partir de uma perspectiva do detalhe.  

A primeira reflexão tem caráter metodológico, e diz respeito ao problema da escala. 

Racine, Raffestin e Ruffy (1983) estimulam a abordagem desse assunto ao ressaltarem a 

necessidade da explicitação da escala, no próprio nível da explicitação dos conceitos e 

procedimentos. 

Para Castro (1995, p. 123) “a escala é, na realidade, a medida que confere 

visibilidade ao fenômeno”. O pressuposto de que “a escala é também uma medida, não 

necessariamente do fenômeno, mas aquela escolhida para melhor observá-lo, dimensioná-lo 

e mensurá-lo” (Castro, 1995) foi utilizado para definir o ponto de vista com que se pretende 

observar os fenômenos abarcados nesta pesquisa. Considerando que o tema da relação entre 



atividades agropecuárias e sistema ambiental semi-árido possui grande amplitude e associa-

se a uma gama de complexos fenômenos inter-relacionados - como seca, pobreza, baixo 

nível tecnológico, desertificação - é necessário entender que cada um desses pode ser 

observados em múltiplas dimensões e expressões espaciais, com cada escala representando 

uma face particular dos processos. 

1ª consideração: Um estudo de detalhe traz uma escala apropriada à consideração 

das decisões e ações dos usuários finais da bacia, aqueles que lidam diretamente com a 

terra. Nem todas as informações do meio físico interessam, mas somente aquelas que têm 

uma influência significativa sobre a espacialidade dos usos da terra. Por outro lado, nem 

todas as informações do sistema-social precisam ser abordadas, mas aquelas consideradas 

importantes para a transformação da organização espacial dos sistemas naturais.  

Outro quesito importante diz respeito às propostas revisadas acima. Uma entende os 

sistemas naturais inseridos no conjunto chamado configuração territorial (a materialidade 

componente do sistema total, que é o espaço), e que têm em Milton Santos o seu 

idealizador. Outra que entende o geossistema como um sistema físico/natural, distinto do 

sistema sócio econômico, mas cuja compreensão deve considerar as interferências desse 

último. Ambas são propostas de abordagens integradoras para a geografia, mas acabam 

privilegiando um dos aspectos da realidade geográfica, humano e físico, respectivamente, e 

daí podem enquadrar-se na crítica de Lima, que acredita que:  

 

Para a Geografia Humana existe um sistema sócio-espacial em que a natureza 
figura como mais um elemento e para a Geografia Física, ao contrário, existe um 
sistema natural onde a sociedade figura como um elemento. (Lima, 2005, p.177) 

 

A nosso ponto de vista considera as duas abordagens, considerando a 

impossibilidade de se fazer uma síntese absoluta dos fenômenos físicos e humanos que 

compõe o espaço.  

2ª Consideração: Nos estudos da relação homem-ambiente, podemos considerar 

que o homem (pertencendo a um sistema social) têm à sua frente um conjunto de objetos 

naturais e artificiais, ou seja, um configuração territorial. Mas, ao tempo que esse conjunto 

representa uma materialidade a ser animada pelo homem, também significa um conjunto de 



objetos dotados de processualidade, organizados em sistemas e sendo eles mesmos 

sistemas. Assim, o homem está sempre diante de um sistema físico/natural, ou geossitema, 

modificado constantemente pelas suas ações, mas também por processos e leis que escapam 

à sua autoria, ao seu total controle e conhecimento  

Temos de um lado um sistema social, de outro, um sistema físico/natural 

constantemente modificado, que pode ser tratado como parte da configuração territorial 

apenas quando se deseja considerá-lo como suporte físico para as ações humanas, mas não 

quando se pretende avaliar o seu funcionamento dinâmico em face dessas ações. Não há 

passividade nem previsibilidade no geossistema, como parece haver na configuração 

territorial. O homem, ao perceber e produzir o espaço, muitas vezes enxerga apenas uma 

configuração territorial, onde existe um geossistema modificado. Ambos os conceitos são 

importantes, dependendo do enfoque que se queira dar. 

3ª Consideração: Na definição dos sistemas físico-natural e social, sugerimos a 

atenção para a identificação de elementos e interações importantes a partir de estudos 

empíricos. Na bacia do riacho Salgado, local onde desenvolvemos os estudos de caso, 

alguns fatores, como presença ou ausência de sedimentação no fundo do canal fluvial 

intermitente, presença ou ausência de planícies aluviais e tipos de estrutura superficial da 

unidade geoambiental foram tidos como os principais, quando averiguada a influencia dos 

fatores físicos na organização espacial. Outros, como a geologia, a declividade e o tipo de 

cobertura vegetal apresentaram papel secundário na organização do espaço estudado e por 

isso, foram tidos como elementos periféricos. Para o sistema sócio econômico, as variáveis 

chaves identificadas abrangeram fatores como tamanho da propriedade, acesso à terra e aos 

recursos naturais mais valorizados, educação e conhecimento técnico.   

  Assim, precisamos reconhecer que as abordagens tidas como integradoras, como é 

a abordagem sistêmica, não significam o compromisso com a identificação de todas as 

variáveis envolvidas na relação homem-ambiente. Ressalta-se a importância da definição 

de uma escala e de um recorte escalar, que têm grande influência na definição dos 

elementos e interações a serem considerados. Por outro lado, os estudos empíricos também 

facilitarão para essa definição, visto que é a partir deles que se pode identificar e selecionar 

as variáveis importantes.  
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