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RESUMO: A geografia tem como preocupação entender a relação Sociedade-Natureza, no qual o resultado 
desse vínculo, hoje, é evidenciado na paisagem. A paisagem é constantemente modificada pela ação 
humana, conforme o tipo de uso da bacia tem-se alterações principalmente na temperatura superficial, no 
escoamento, dentre outros. O presente trabalho tem como objetivo discorrer sobre a análise da paisagem 
na geografia como uma ciência da conexão para entender essa complexa dinâmica na bacia do Córrego Sete 
de Setembro, Santo Anastácio/SP - Brasil. A metodologia consistiu em revisão teórica sobre o tema 
trazendo uma abordagem histórica do pensamento geográfico, delimitação da área de análise – urbana-
rural (periurbana), utilização de sensores para medição da temperatura da superfície, da temperatura do ar 
e da umidade relativa do ar, a fim de construir as conjecturas das relações dos elementos da paisagem e 
identificar os fatores de transformação da paisagem. Como resultado tem-se a sistematização dos dados 
para discussão sobre o estudo da paisagem na geografia e suas conexões para entender a dinâmica da 
natureza e da sociedade. 
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ANALYSIS OF SURFACE TEMPERATURE AND LAND USE IN THE MUNICIPALITY OF SANTO 
ANASTÁCIO/SP - BRAZIL 

 
ABSTRACT: The Geography is concerned with understanding the relationship between society and nature, 
in which the result of this bond is now evident in the landscape. The landscape is constantly modified by 
human action, according to the type of use of the basin, there are changes mainly in surface temperature, 
flow, among others. The present work has the objective of discussing the landscape analysis in geography 
as a connection science to understand this complex dynamics in the Stream Sete de Setembro basin, Santo 
Anastacio - SP, Brazil. The methodology consisted of a theoretical review of the theme, bringing a historical 
approach to geographic thought, delimiting the area of analysis - urban-rural (periurban), using sensors to 
measure surface temperature, air temperature and relative humidity , In order to construct the conjectures 
of the relationships of the elements of the landscape and identify the factors of transformation of the 
landscape. As a result we have the systematization of data for discussion on the study of landscape in 
geography and its connections to understand the dynamics of nature and society. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o homem intervém na dinâmica da natureza para criação de 
novos equipamentos tecnológicos. A natureza é vista como recurso natural para 
geração de mercadoria, a exploração sobre a natureza reflete nas transformações da 
paisagem e degradação ambiental. Notadamente, nas aglomerações populacionais, em 
escala local, é mais fácil evidenciar a atuação do homem na busca por novos espaços 
territoriais e, consequentemente, ampliando os espaços urbanos e sociais. Com a 
técnica da engenharia da intervenção, o homem refaz as paisagens conforme os 
interesses econômicos e políticos dominantes de cada tempo histórico, vão 
detalhando a anatomia da paisagem para construir, destruir, reconstruir etc., 
modificando constantemente a paisagem (SUERTEGARAY & NUNES, 2001). 

Simplificando, a paisagem é definida como aquilo que é visto, no sentido da 
visão, mas pode ser também através do cheiro ou sentimento. O termo Paisagem é 
considerado com um termo abstrato que ganha diferentes conotações. Muitas vezes o 
termo “meio” (como relação sistêmica) é impregnado de uma finalidade ecológica, ou 
seja, a relação entre os elementos que compõem a paisagem. 

O termo paisagem surgiu no século XIV nos Países Baixos (da Idade Média 
para a Idade Moderna), sendo considerada a chave para a resolução da sua 
ambiguidade na Geografia (Geografia física versus Geografia Humana) porque a partir 
do estudo da paisagem, pensou-se na unificação dos conteúdos. 

Entende Serpa (2010), que a análise da paisagem é sempre a análise de uma 
paisagem produzida. Nos trabalhos dos urbanistas é possível identificar críticas nas 
formas como as paisagens se apresentam para, depois, produzir uma paisagem útil 
para a sociedade urbana. Para Jean-Marc Besse (2006), a paisagem vai além da 
estética e considera-se a fisionomia, fruto de uma dinâmica e processos (rios fluindo, 
solo erodindo, vegetação em clímax etc.). 

No estudo da paisagem surge a escala vertical dos estratos e camadas e a 
escala horizontal. Na escala vertical, a superfície é o estrato geográfico, camada onde 
todos os processos mantem uma relação de tudo que acontece nessa superfície, 
inclusive as ações do homem que tem grande efeito sobre ela. Na escala horizontal, os 
limites da paisagem são dados pelo olhar e pela localização do sujeito com relação à linha do 
horizonte. A paisagem assume escalas distintas aos olhos a partir do ponto em que está 
ocorrendo a observação (MOURA, 2010). 

Um dos destaques observados na Análise da Paisagem, ocorre em relação às 
trocas de energia e matéria que faz parte da gênese da paisagem, pois, ela se forma e 
se consome, apresentando uma dinâmica. As trocas de energia e matéria influenciam 
na morfologia da paisagem, além da variabilidade de tipos de ocupação e o conjunto 
de coberturas heterogêneas. Constituem-se as paisagens não uniformes, com a sua 
dinâmica e os diferentes tipos de uso e ocupação do solo faz com que as rugosidades 
do relevo deixam de ser planas (CASTRO, 2015). Portanto, a paisagem não é estática, 
ela está em constante transformação e modificação aceleradas pela ação do homem. 

Diante dessas modificações na paisagem, um objetivo de abrangência geral se 
propõe a realizar uma análise da paisagem da área localizada na micro bacia do Córrego 
Sete de Setembro, no município de Santo Anastácio/SP. Partindo dessa visão panorâmica, 
é possível aprofundar, analiticamente, a discussão do conceito de paisagem no âmbito da 
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Geografia, realizando a análise socioeconômica e física em um recorte da área, o que 
possibilita observar o balanço energético nesse recorte, e identificar as possíveis fontes 
emissoras de poluição, permitindo novas interpretações acerca dos estudos 
desenvolvidos. 

 
 

2 – DESENVOLVIMENTO 
 

Neste trabalho foi utilizado o método hipotético-dedutivo porque parte da 
experiência em campo como objeto e das leituras, da coleta de dados amostrais para 
construir as conjecturas das relações dos elementos da paisagem e, a partir disso, deduzir e 
elaborar numa hipótese para a evolução dessa paisagem, com a identificação dos fatores 
que promoveram essa transformação, além da identificação dos problemas de fontes 
poluidoras e as possíveis alternativas. Esse método consiste na construção de possibilidades 
baseadas nas hipóteses, isto é, caso as hipóteses sejam verdadeiras as conjecturas também 
serão (POPPER, 1975a). 

O método constituiu de leituras bibliográficas sobre análise da paisagem nessa área 
e na escala filosófica no âmbito dos autores da Geografia; delimitação da área de análise; 
utilização de sensores para medição da temperatura da superfície, da temperatura do ar e 
da umidade relativa do ar; sistematização dos dados obtidos em forma de gráficos e tabelas; 
e por fim, análise dos resultados. 

 

Figura 1: Sensores usados para as medições 
 

 
Fonte: Bruna & Edson, 2015 

 

É importante destacar as condições meteorológicas3 no dia das medições. A coleta 
dos dados ocorreu no dia 05 de julho de 2015, às 15h, no período do inverno brasileiro. 
Contando com o auxílio de um mapa da área foi possível demarcar os pontos amostrais com 
precisão. Nesse dia, as condições meteorológicas haviam melhoradas e tinha parado de 
chover, mas o solo estava muito úmido e a nebulosidade elevada permitindo, mesmo assim, 
um pouco de radiação solar direta. Porém, durante aquela semana houve a ocorrência de 

                                                           
3
 Ver reportagem sobre alagamento na área estudada: http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-

regiao/noticia/2015/02/alagamentos-atingem-santo-anastacio-apos-chuva-de-45-minutos.html 
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severa precipitação atmosférica, chegando mesmo a causar alagamentos em vários pontos 
da cidade. 
 
Tabela 1: Temperatura e precipitação em Santo Anastácio/SP no mês de julho de 2015 

  
Fonte: http://jornaldotempo.uol.com.br/observados.html/SantoAnastacio-SP 

 
 

3 - Conceito de Paisagem na Geografia 
 

A Geografia tem como preocupação entender a relação Homem-Natureza, no 
qual o resultado desse vínculo, hoje, é evidenciado na paisagem. 

Os estudos observam os registros fotográficos de paisagens intocadas pelo 
homem, denominada de “natureza naturans”, aquela sem interferência humana. 
Porém, o que se destaca na atualidade é a “natureza naturata”, aquela que sofreu e 
sofre a ação humana comumente denominada “natureza tecnogênica”. Esse termo é o 
tempo “quinário ou tecnogêneo4” em que o próprio homem produz a natureza, em 
tempo da morfodinâmica, ou seja, o tempo rápido (OLIVEIRA, 2015).  

É neste tempo do tecnogêneo que se restringe a atual pesquisa, onde o 
homem produz natureza por meio do uso dos recursos naturais transformando-os em 
produtos e mercadorias. Considerando que natureza é paisagem, o homem modifica a 
paisagem natural para paisagem com interferência humana. Assim, pela 
transformação da paisagem a partir da interferência humana com a implantação de 
bairros, suas ações alteram a dinâmica da natureza naquele local. 

Mas, por que realizar uma análise na escala local e não na escala regional? 
Segundo Suertegaray & Nunes (2001) os geógrafos privilegiam a escala local porque os 
problemas socioambientais tornam-se mais visíveis e crônicos no lugar. A partir de 
cada lugar é que se construiu o mundo e a natureza global. Por vezes, os problemas 
ambientais locais tornaram-se planetários. “O local somente pode ser compreendido a 
partir da análise das influências políticas, econômicas, sociais e ambientais advindas 
das outras escalas que dialeticamente estão conectadas” (SUERTEGARAY & NUNES, 
2001, p.17). É na analise do local que se constitui esta pesquisa com base nos 
processos históricos (socioeconômicos) que levaram a essa formulação atual. 

                                                           
4
 É o período geológico, sugerido por Ter Stepanian, em 1984, em que o homem atuou como um agente 

geológico. Compreende os últimos 10 ou 12 mil anos. Tecnógeno: registros da ação geológica do homem; 
os estudos sobre as diversas formas do uso do solo e os impactos decorrentes no meio físico constituem 
exemplos de estudos sobre o Tecnógeno. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_geol%C3%B3gico
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ter_Stepanian&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/1984
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A ciência geográfica trabalha as conexões em diferentes tempos (física – do 
tempo geológico; humana – do tempo histórico), e hoje no estudo da natureza 
tecnificada a geofísica se aproxima da humana. Afinal, qual o porquê dessa dicotomia 
entre Geografia física e Geografia humana? Simplesmente pelo fato de que a 
Geografia foi gerada nessa ambiguidade com suas constantes crises e superações, e 
hoje, através do estudo e análise da paisagem é possível uma aproximação para o que 
de fato se constitui a Geografia, como uma ciência da conexão para entender a 
dinâmica da natureza e da sociedade. 

Retomando a história da Geografia, são destacadas as reflexões de Humboldt, 
na obra Cosmos, escrita entre 1845/62, que enfatizava as duas disciplinas sobre a 
natureza: a Física, como estudos dos processos físicos, e a Geografia Física, que 
estudava a interconexão dinâmica dos elementos da Natureza através de uma visão 
integrada concebida a partir do conceito de paisagem (SUERTEGARAY & NUNES, 2001). 

Na Geografia têm-se várias concepções do que é paisagem, utilizando-se dos 
diferentes métodos para a construção do conhecimento, como o sistêmico; dialético 
materialista; relação dinâmica da natureza e sociedade; fenomenológico-
hermenêutico; positivista e, por fim, o método da complexidade de Moran, além da 
interpenetração dos métodos. É importante salientar que não existe a “dialética da 
natureza” porque a “dialética” é a relação da dinâmica da natureza com a ação 
humana. 

Uma característica importante na Geografia é a visão diferenciada da natureza 
em que, na Geografia Humana, a natureza é um recurso e na Geografia Física a 
natureza é um bem. Independente da discussão dicotômica na Geografia, o importante 
é entender os processos e dinâmicas atreladas na modificação das paisagens e suas 
repercussões e perspectivas. 

Como enfatiza Suertegaray & Nunes (2001), há diferentes tempos – históricos 
e geológicos, que com o avanço científico e tecnológico tem-se a sobreposição de 
vários tempos, que ao se sobrepor, deixam manchas na paisagem. Como exemplo 
atual há os depósitos tecnogênicos que formam um novo período geo-histórico ou 
Quinário. É o tempo da modificação da natureza em tempo rápido pela ação humana, 
é neste tempo que é feita a análise da paisagem. 

 
4 - Paisagens modificadas pelo Homem 
 

As paisagens modificadas pelo Homem compreendem a interferência humana 
no sistema natural, ocasionada geralmente pela modificação intencional na área, que 
provoca mudança no balanço radiativo, hidrológico e no fluxo dos ventos conhecido 
como circulação do ar. 

Por mais que se planeja uma cidade, sempre ocorrem problemas de ordem 
prática, como por exemplo, as ilhas de calor ou frio, os alagamentos, enchentes, as 
raízes de árvores quebrando vias de acesso, dentre outros problemas próprios do 
ambiente urbano. 

As paisagens urbanas são um mosaico completo, ora um recinto natural e ora 
um recinto drasticamente poluído, observados nos grandes centros urbanos. Os solos 
impermeabilizados, as enchentes e o lixo nos cursos d’águas, transformam os rios e 
córregos em depósitos de resíduos sólidos, desrespeitando a natureza que passa a ser 
negada pela cidade. 
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5 - Os Depósitos tecnogênicos 
 

Na análise da paisagem deve-se atentar para as etapas de classificação dos 
elementos da paisagem explicando os processos e semelhanças, de forma a reconhecer as 
diferenciações das unidades homogêneas. Também na combinação biotecnológica ou 
biocenose que são os agrupamentos de seres vivos em certas condições e suas interrelações, 
além da observação dos fluxos de matéria e energia, entre outras. 

Porém, é importante ressaltar o período quinário ou tecnógeno visto que na área 
de estudo dessa pesquisa predomina a fonte de poluição advinda do descarte irregular de 
resíduos sólidos, como também, da transformação da paisagem com a canalização do 
córrego que, por conseguinte, agrava o problema de enchentes no ambiente urbano. 

Segundo Oliveira, em 1990 surgiram os primeiros estudos na perspectiva 
tecnogênica abordando temas geológicos, considerado na perspectiva da humanidade 
como agente geológico. Admitia as transformações na natureza advindas das alterações 
por ações antrópicas, representadas pela agricultura, urbanização. Para esse autor “[...]a 
perspectiva tecnogênica apresenta a singularidade de considerar os registros geológicos 
da ação humana, especialmente os depósitos tecnogênicos” (OLIVEIRA, 2005, p.1). 

Os depósitos tecnogênicos são testemunhos da formação geológica advinda da 
ação da humanidade, sendo considerada uma nova época geológica, que qualifica o papel 
da humanidade de agente geológico, e evidencia as alterações provocadas pela 
humanidade no planeta. Para facilitar a identificação desse período denominado quinário 
tecnógeno, observa-se que na realidade o período de existência da humanidade pode ser 
insignificante em relação à história geológica. Por outro lado, a intensidade dos processos 
de ação da humanidade na escala temporal, se apresenta superior à dos processos 
naturais.  

Segundo Oliveira (2005, p.2), o termo tecnogênico “*...+ destaca-se assim, na 
transformação do meio ambiente, a ação da técnica, que só surge na Terra com a 
humanidade”. Dessa maneira, os estudos sobre as formas do uso do solo e os impactos 
decorrentes no meio físico constituem exemplos de estudos sobre o Tecnógeno, pois, as 
mudanças ocorridas em determinada área condicionam processos na atualidade, como as 
alterações do balanço hídrico; alterações dos níveis freáticos; alterações pedológicas e 
pedogenéticas; processos erosivos; formação dos depósitos tecnogênicos nos fundos dos 
vales das bacias hidrográficas. 
 
 
6 - Recorte Empírico Territorial – área de análise 

 
A área escolhida para a análise está contemplada com a presença dos 

equipamentos urbanos e dos atributos da natureza, embora essa afirmação necessita de 
ressalvas porque a vegetação ali existente se reduz a algumas árvores, parte de vegetação 
do tipo gramínea e um arremedo do que um dia foi um fundo de vale com sua mata ciliar. 
Mesmo existindo essas condições limitadoras, foi possível verificar as variações de 
temperatura do ar e da superfície. Também permitiu conhecer a porcentagem de umidade 
do ar, graças ao uso de sensores específicos, vindos do laboratório de climatologia da Unesp-
Presidente Prudente. 

Na figura 2, abaixo, estão identificados os seis pontos demarcados para as coletas. 
Para melhor entendimento, o ponto inicial assinalado com o número 1, está ao lado da 
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vegetação ali existente. O mapa de localização mostra também o tipo de ocupação existente, 
o que influenciou no resultado das medições em campo. 

 
Mapa 1: Micro bacia do Córrego Sete de setembro e área de análise (amarelo). 

 
 
Pode-se dizer que é o local de maior volume dela. Oportuno e necessário aqui é 

deixar consignado que nesta semana utilizada para a tomada dos dados, houve uma 
precipitação pluviométrica atípica para o mês de julho, pois o volume de água foi cerca de 
188,6mm até o dia 14 (gráfico 1). 

 
Figura 2: Pontos de coletas dos dados 

 
Fonte: Google Earth, 2015 
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A ocorrência de tamanho volume de água deixou o solo e o ar bastante úmidos. O 
índice pluviométrico de 188,6mm até o final da primeira quinzena deste mês, embora 
atípico, era esperado porque nas semanas anteriores vinha fazendo um tempo mais quente 
do que o habitual para essa época. A aproximação de um anticiclone na altura dos Andes, 
vindo na direção leste e a ocorrência do deslocamento de uma massa polar intensa, que 
trouxe frio para esta região, provocaram as alterações climáticas. 

 

Gráfico 1: Temperatura e precipitação em Santo Anastácio/SP no mês de julho de 2015 

 
Fonte: http://jornaldotempo.uol.com.br/observados.html/SantoAnastacio-SP

5
 

 

Conforme pode ser lido no gráfico acima, as medições ocorreram no dia 
05/07/2015, período em que a chuva parou e foi possível ir a campo colher os dados. Havia 
ainda, muitas nuvens cobrindo o céu, mas mesmo assim, entre uma e outra era possível 
receber a radiação solar (K) diretamente. Isso promoveu o aquecimento da superfície devido 
a sua entrada rápida e intensa. Observe que as curvas dos gráficos são dissonantes, ou seja, 
na medida em que o volume pluviométrico diminui, a temperatura aumenta, denotando 
maior entrada de energia (K) no sistema, em decorrência da pouca cobertura de nuvens, 
pois observamos que nesse dia havia entrada de radiação direta. 

 

Gráfico 2: Distribuição da temperatura do ar e da superfície 

 
Elaborado por: Bruna & Edson, 2015 

                                                           
5
 Obs: esses dados são interpolados de todas as estações do Brasil. 
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É factível afirmar que em decorrência das chuvas e do deslocamento da massa 
polar, o ar sofreu naturalmente um resfriamento e deixou uma temperatura apropriada para 
o mês de julho. No entanto, por meio do gráfico abaixo é possível observar como ela sofre 
variação à medida que há o deslocamento dos aparelhos sensores. Passando pelas áreas de 
maior adensamento populacional, observa-se que as duas medições vão aumentando. 

Podemos explicar essas variações pelo adensamento populacional existente, mas 
não se aproximam do ponto inicial e mais isolado da cidade. No ponto 6, que está próximo 
do ponto inicial, é possível observar que a temperatura do ar começa a declinar e, se 
retornarmos ao ponto inicial, com certeza ela ficará muito próximo da marcação inicial. 
Certo é que o Q*(calor) está sendo manifestado pelo Qe (latente) e pelo Qh (sensível), 
somados à entrada de ondas curtas, e também pelo calor difuso vez que há algumas nuvens. 

Interessante também de observar que a temperatura da superfície (gráfico 2) tem 
um comportamento mais instável do que o comportamento da temperatura do ar. 
Provavelmente isso ocorre porque a existência de qualquer tipo de obstáculo que impeça a 
radiação solar de entrar diretamente, ou seja, uma nuvem, uma árvore e até mesmo uma 
superfície com cobertura vegetal baixa (grama), já é uma interferência suficiente para 
provocar essas variações. 

 
Gráfico 3: Variação da temperatura do ar nos pontos amostrais 

 
Elaborado por: Bruna & Edson, 2015 

 
No entanto, a temperatura do ar, ainda que sofra variações, reflete muito o volume 

construído, ou seja, a criação de um ambiente artificial promove alterações na troca de 
energia. Há que se considerar duas outras formas de calor interferindo no aquecimento do 
ar; o calor metabólico produzido pelo corpo humano e o calor produzido pelas fontes móveis 
como os veículos. Nesse quadro deixamos de considerar o calor fixo, porque não há 
nenhuma fábrica próxima e porque a iluminação pública estava desligada por ser durante o 
dia. São todas fontes de calor sensível Qf, que interferem na temperatura do ar e na 
sensação térmica das pessoas. 

Outro apontamento que pode servir de parâmetro para explicar essa quase 
linearidade na manutenção da temperatura do ar a partir do ponto três, até próximo do 
ponto seis, está nas construções que causam maior rugosidade na paisagem e impede a 
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ventilação livre nas áreas. Ainda que seja considerado como um microambiente, mas as 
interferências causadas refletem em forma de calor sensível (Qh). 

Todavia, outros fatores colaboram para que o ar se aqueça ou resfrie. Uma dessas 
variáveis está na umidade relativa do ar. Como pode ser observado no gráfico abaixo (4), a 
curva da umidade vai declinando à medida que a curva da temperatura do ar vai subindo. É 
possível utilizar a figura 11 para melhor entender essa relação, ou seja, quanto mais avançar 
para a área construída, as diferenças vão se acentuando e revelando as interferências 
provocadas em uma paisagem modificada pelo homem. 

 
Gráfico 4: Variação da umidade do ar nos pontos amostrais 

 
Elaborado por: Bruna & Edson, 2015 

 
Evidentemente, não se pode atribuir somente a essa interferência antrópica, mas 

em paisagens que tem pouca interferência humana, o equilíbrio entre o balanço de energia 
e o balanço hídrico pode ser mais harmônico, desde que não esteja em paisagens desérticas. 

 
7 - Análise socioeconômica da paisagem 
 

A paisagem é o elemento identificado na primeira observação que se faz sobre o 
espaço. É nela que estão os pontos dos quais o homem se apoderará, transformando-a e 
explorando os seus recursos naturais para satisfazer as suas necessidades. Essa lógica na 
ocupação e mudança da paisagem tem desprezado a lógica da vida, ou seja, o homem 
procura estabelecer seus interesses econômicos acima do que a capacidade de reposição 
natural permite.  

Neste ambiente modificado será reescrita uma nova paisagem com as 
características que melhor servir para o desenvolvimento humano desprezando, com isso, os 
atributos naturais que obedecem a outro ritmo temporal. As mudanças antrópicas são 
rápidas demais para dar tempo de a Natureza se recompor, o que acaba provocando 
desastres que afetam as populações. 

É usual que os espaços melhor localizados sejam ocupados pelas camadas mais 
abastadas da sociedade, dado ao seu poder econômico impor as condições de expansão 
urbana. O espaço restante costuma ser aquele que sofrerá as chamadas calamidades, 
quando os fenômenos naturais se materializarem, por exemplo, quando é época das chuvas, 
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as áreas baixas, fundos de vale ou restingas, serão tomadas pelas águas que não forem 
suportadas pelo leito normal do rio.  

Como essas áreas costumam ter menor valor de mercado, serão as populações de 
mais baixa renda quem irá ocupa-las. O quadro para as catástrofes está montado. Basta 
ocorrer uma precipitação mais severa e haverá enchentes, afetando diretamente essa 
camada social menos favorecida. O Poder Público tem responsabilidades nesse quadro 
negativo, pois a ele cabe elaborar o zoneamento do espaço urbano e delimitar as áreas que 
podem ser ocupadas pela população, e aquelas que devem ser mantidas livres para 
receberem as manifestações da natureza. 

 
Figura 3: Vista panorâmica da área periurbana com os elementos da paisagem 

      

 
Fonte: Google Earth, 2015 

 
Também o Poder Público falha quando não desenvolve corretamente as suas 

funções, por exemplo, quando não promove o asfaltamento de ruas ou quando não 
regulariza a coleta de resíduos sólidos, domésticos e industriais. Essas deficiências aliadas ao 
pouco cuidado e preocupação que boa parte da população tem com as questões do trato 
correto do lixo, cria paisagens desoladoras, principalmente nas periferias das cidades, onde 
esse espaço passa a ser usado para descarte de toda sorte desses resíduos, conforme pode 
ser observado na figura 3. 

Outra questão muito importante para ser analisada refere-se à ocupação do solo 
urbano. À medida que isso vai ocorrendo, a vegetação original vai sendo suprimida e 
substituída pelos materiais produzidos pelo homem. Assim, aquela capacidade da vegetação 
reter parte das águas da chuva é eliminada. Isso promove um maior desgaste do solo, 
principalmente na região oeste onde está Santo Anastácio, devido ao tipo de solo ser 
caracterizado por apresentar extensas áreas de solos de textura média a arenosa 
desenvolvidos do arenito Bauru (NUNES, 2001). 

Conforme pode ser observado nas figuras 4, 5, 6, e 7, a ocupação urbana do 
município ocorreu sem que o Poder Público implantasse a infraestrutura adequadamente. As 
ruas sem cobertura asfáltica proporcionam o processo de remoção do solo pelas águas das 
chuvas e pelo vento. Isso provoca o assoreamento dos leitos dos rios e riachos, diminuindo a 
sua capacidade de vazão, promovendo com mais intensidade as cheias. 
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Figuras 4, 5, 6, 7: Transformação da paisagem ao longo dos anos (2002; 2010; 2011; 2013) 
 

  
 

 
Fonte: Google Earth, 2015 

 

  
 

 
Fonte: Google Earth, 2015. 

 
Também em decorrência da incapacidade pública, os problemas dos resíduos 

sólidos ganham contornos de tragédia quando se sabe que a população os descarta em 
locais inadequados, seja em terrenos baldios, próximos aos leitos dos rios, ou ainda, 
queimando-os. Cria-se, dessa forma, o que já está sendo considerado um novo tempo, ou 
seja, o quinário, onde as características principais são os depósitos tecnogênicos, que quer 
dizer o seguinte: o homem produz e consome muito mais do que a capacidade de reposição 
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da natureza, descartando montanhas de resíduos sólidos, criando sedimentos que formam 
uma nova camada geológica, caracterizada pelo acúmulo de lixo. 

Essas ações deixam o ambiente comprometido e menos agradável ao conforto das 
populações, desregulando o equilíbrio energético, pois, são materiais sintéticos e orgânicos, 
em sua maior parte, que potencializam o aquecimento do ar ao se decomporem e parte se 
tornar gás, como o metano. Outra parte do lixo é incinerada ou queimada a céu aberto. Das 
duas formas de tentar se livrar do lixo, ambas provocam a produção de partículas que vão 
chegar até a atmosfera e potencializar o seu aquecimento, além de ameaçar as espécies 
animais e vegetais que não conseguem se adaptar a enorme mudança. 
 
8 - Análise Física dos elementos da paisagem 
 

Essa realidade ao alterar totalmente o equilíbrio energético, produz condições de 
habitabilidade negativa, afetando diretamente o homem. São os processos chamados de 
desenvolvimento que agridem o meio ambiente e promove alterações significativas nos 
regimes hídrico e também no climático, em esfera local e até mesmo, em regional. 
 

Figura 8: Vista panorâmica da área de estudo. 
 

 
Fonte: Google Earth, 2015 

 
Conforme podemos observar na figura acima, a interferência antrópica se faz 

presente em toda a sua magnitude. A derrubada da vegetação nativa substituída por 
arruamentos, calçamentos e construções provoca modificações profundas no balanço 
energético da área. Também as propriedades térmicas, principalmente dos materiais 
utilizados nas construções, por serem inadequadas interferem muito na distribuição do calor 
sensível, que torna ambientes desagradáveis e insalubres. 

 
 9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 
 O sol é o grande provedor da vida na Terra. A radiação solar que nos chega é a 

responsável pela dinâmica climática e esta, por sua vez, influencia na maneira como o 
homem constrói suas cidades. Mas, as diferenciações sociais são responsáveis pela enorme 
agressão provocada contra a natureza, ao proporcionar o acesso e volume excessivo de bens 
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para poucos que, aliada a um modelo econômico baseado no consumo desnecessário, agride 
o meio ambiente violentamente. 

O homem não tem o poder de criar, mas sim, de transformar os recursos naturais 
para suprir suas necessidades. Nessa busca pelo lucro derruba matas, polui as águas, 
desertifica regiões, e produz muito resíduo sobre os quais não tem interesse em reutilizá-los 
ou, o que seria inteligente, diminuí-lo. 

Toda essa desmesurada ânsia por conseguir viver melhor, vai destruindo a 
cobertura vegetal. Quando a radiação solar chega nesses lugares, a estrutura natural que 
existia e dava condições de sustentação de ambientes equilibrados, já não existe mais. Daí, 
aliado às condições climáticas começa a surgir uma nova paisagem que pode ser o espaço 
produzido pelas cidades, ou espaços desprotegidos que sofrerão desgastes e desequilíbrios. 

A limitação do homem não lhe permite controlar os fenômenos naturais como a 
radiação solar que atinge a Terra, o volume pluviométrico ou a direção dos ventos. Resta-lhe 
tão-somente se conscientizar que toda a benesse que a Natureza provém, também pode 
transformar-se em tributos que serão cobrados por ela. As calamidades, catástrofes e 
acidentes ocorridos são exemplos de que precisamos saber utilizar melhor os seus recursos. 

Esse estudo permitiu observar os problemas urbanos ocasionados pela ocupação 
“irregular” que trouxe a modificação da paisagem, para construções humanas. Anualmente, 
esta área sofre com problemas de enchentes que invadem casas. Qual a solução cabível? 
Parte da canalização do curso d’água foi realizada, mas é preciso parar de jogar resíduos na 
rua que vão para os canais pluviais e entope, favorecendo a ocorrência das enchentes 
juntamente com a poluição do Córrego Sete de Setembro. Valorizar o recurso hídrico é 
indispensável para a qualidade de vida urbana. O ideal são ações de educação ambiental 
voltadas para a apreciação da natureza como um bem da vida humana que deve ser 
respeitada e preservada. 
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