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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo discutir o processo de apropriação do relevo 

e como esta dinâmica se articula com a estrutura fundiária do município de Mirante do 

Paranapanema – SP com base na análise dos processos erosivos ocorridos em seu 

território. O histórico de ocupação da região do Pontal do Paranapanema é marcado pela 

derrubada das matas originais, genocídio de povos indígenas e “grilagem” de terras desde 

o final do século XX. Desde as primeiras plantações de café até o advento do monocultivo 

da cana-de-açúcar, no final da década de 1990, este território é palco de conflitos pela 

posse da terra, materializando-se em um dos territórios com o maior número de 

assentamentos rurais do país. Por meio de mapeamentos com base no conceito de 

“Fragilidade Ambiental”, da estrutura fundiária e das erosões mapeadas, correlacionamos 

as informações com o objetivo de entender quais as características físicas das terras 

ocupadas pelas diferentes categorias fundiárias e como cada uma delas enfrenta 

problemas associados a processos erosivos. As discussões nos apresentaram um cenário 

de destinação das terras mais “privilegiadas”, do ponto de vista das características físicas 

para, produtores donos de “Grandes propriedades”, reservando às “Pequenas 

propriedades” e “Assentamentos rurais” as áreas com maior propensão ao 

desenvolvimento de processos erosivos.  

 

Palavras-chave: Fragilidade ambiental; Apropriação do relevo; Mirante do 

Paranapanema. 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo discutir el proceso de apropiación del 

relieve y cómo esta dinámica se articula con la estructura de la tierra del municipio de 

Mirante do Paranapanema - SP basada en el análisis de los procesos erosivos que 

ocurrieron en su territorio. La historia de la ocupación de la región de Pontal do 

Paranapanema está marcada por la tala de los bosques originales, el genocidio de los 

pueblos indígenas y el acaparamiento de tierras desde finales del siglo XX. Desde las 

primeras plantaciones de café hasta el advenimiento del monocultivo de caña de azúcar a 

fines de la década de 1990, este territorio es escenario de conflictos de tenencia de la 

tierra, materializándose en uno de los territorios con el mayor número de asentamientos 

rurales del pais. Mediante el mapeo basado en el concepto de "Fragilidad ambiental", 

estructura de la tierra y erosiones mapeadas, correlacionamos la información para 

comprender las características físicas de la tierra ocupada por las diferentes categorías de 

tierra y cómo cada uno enfrenta los problemas asociados con procesos erosivos Las 

discusiones nos presentaron un escenario para la asignación de las tierras más 

“privilegiadas”, desde el punto de vista de las características físicas, para los productores 

que poseen “Propiedades grandes”, reservando a las “Propiedades pequeñas” y 

“Asentamientos rurales” las áreas más propensas al desarrollo de procesos erosivos. 

 

Palabras-clave: Fragilidad ambiental; Apropriación del relieve, Mirante do 

Paranapanema. 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work aims to discuss the process of appropriation of the relief and 

how this dynamics is articulated with the land structure of the municipality of Mirante do 

Paranapanema - SP based on the analysis of erosive processes that occurred in its territory. 

The history of occupation of the Pontal do Paranapanema region is marked by the clearing 

of the original forests, genocide of indigenous peoples and land grabbing since the late 

twentieth century. From the first coffee plantations to the advent of sugarcane 

monoculture in the late 1990s, this territory is the scene of land tenure conflicts, 

materializing in one of the territories with the largest number of rural settlements from 

the country. Through mapping based on the concept of “Environmental Fragility”, land 

structure and mapped erosions, we correlate the information in order to understand the 

physical characteristics of the land occupied by the different land categories and how each 

one faces problems associated with erosive processes. The discussions presented us a 

scenario for the allocation of the most “privileged” lands, from the point of view of 

physical characteristics, for producers who own “Large properties”, reserving to the 

“Small properties” and “Rural Settlements” the areas most prone to development of 

erosive processes. 

 

Keywords: Environmental fragility; Relief appropriation; Mirante do Paranapanema. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A relação entre sociedade e natureza, no contexto do modo capitalista de produção, nos 

oferece diversas possibilidades de entendermos o ambiente a partir das múltiplas facetas que 

este apresenta, dentre elas, enquanto suporte para a reprodução da existência da vida, enquanto 

fonte de renda e, muitas vezes, enquanto mercadoria. 

 O solo, a água e todos os outros componentes do meio físico, ou “natureza”, se inter-

relacionam de forma sistêmica, em uma constante troca de energia e matéria, dando 

continuidade aos fluxos necessários para a renovação do próprio ambiente. Os processos 

naturais de esculturação do relevo, muitas vezes, não obedecem dinâmicas que sejam 

compreendidas dentro de uma escala temporal humana, demorando centenas, milhares e até 

milhões de anos para dar origem a novas formas. Entretanto, a ação humana é capaz de, em 

frações de segundos, alterar toda uma morfologia que levou anos e anos para se consolidar. 

 As erosões são parte integrante da natureza, pois obedecem a dinâmicas naturais ligadas 

à força da gravidade e, por consequência, ocorrem em todo o planeta. Entretanto, alterações 

proporcionadas pela ação humana podem acelerar processos erosivos, causando degradação 

ambiental, impactos econômicos e, principalmente, sociais. 

 Durante nosso percurso acadêmico, visitamos muitos assentamentos rurais e tornou-se 

inevitável observar a discrepância de condições de produção entre camponeses e latifundiários. 

Muitas vezes, a produção camponesa torna-se impraticável devido a problemas causados por 

grandes produtores, como é o caso dos camponeses que produzem maracujá e bicho-da-seda, 

culturas que necessitam de um equilíbrio ambiental para o desenvolvimento de insetos 

polinizadores e responsáveis pelo fio da seda, mas que, infelizmente, não sobrevivem devido à 

pulverização aérea de agrotóxicos sobre as plantações de cana-de-açúcar, vizinhas dos 

assentamentos rurais. 

A partir desta perspectiva, nos motivamos a realizar um estudo sobre a Fragilidade 

Ambiental do município de Mirante do Paranapanema, localizado no Pontal do Paranapanema, 

no extremo oeste do estado de São Paulo (Mapa 1). Este estudo contou com o apoio da 

“Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior” (CAPES), instituição a qual 

agradecemos pelo fomento.  

O Pontal do Paranapanema, região historicamente marcada por conflitos fundiários 

causados pela “grilagem” de terras, foi e é palco de grandes transformações ambientais, tendo 
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suas matas quase que completamente retiradas para a instalação de monoculturas e pastagens 

ao longo de mais de um século. 

 A Fragilidade Ambiental, conceito desenvolvido por Ross (1994), parte do mapeamento 

e inter-relação de dados referentes às variáveis “relevo”, “solo”, “clima” e “uso da terra” para 

apontar o grau de fragilidade de uma ambiente face aos processos erosivos. 

 Além dessas variáveis, procuramos adotar a variável “Estrutura Fundiária” como 

elemento complementar a fim de lançarmos um olhar qualitativo sobre a apropriação do relevo 

na região do Pontal do Paranapanema e como esta apropriação se relaciona com as erosões 

mapeadas na região. Entendemos que a política agrária, além de insuficiente para sanar a 

demanda por distribuição de terras existente no Brasil, também onera o trabalhador camponês 

no sentido de “reservar” áreas mais “privilegiadas” (que não são tão propensas a problemas 

ambientais como erosões) para uma classe que sempre gozou de privilégios. 

 Para a realização deste estudo, primeiramente apresentamos um histórico de uso e 

ocupação da região do Pontal do Paranapanema a partir da derrubada de suas matas e instalação 

das primeiras propriedades rurais, frutos de grilagens1 ocorridas no fim do século XIX. 

Posteriormente, fizemos um levantamento de dados referentes às variáveis que compõe os 

estudos de Fragilidade Ambiental (relevo, solo, clima e uso da terra) de Mirante do 

Paranapanema. Após esse levantamento, pesquisamos a estrutura fundiária do município com 

o objetivo de observarmos como as erosões mapeadas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

(IPT), em 2012, ocorreram na área estudada.  

Com o presente trabalho, temos por objetivo classificar o município de Mirante do 

Paranapanema – SP, na região do Pontal do Paranapanema, segundo seus índices de Fragilidade 

Ambiental e relações entre processos erosivos e estrutura fundiária, analisando aspectos 

referentes ao substrato geológico, ao relevo, clima, aos tipos de solo e uso e cobertura da terra. 

A partir da inter-relação destas variáveis, objetivamos entender de que forma a apropriação do 

relevo está posta neste município. Para isto, analisamos as diferentes características geológicas, 

geomorfológicas, climáticas, pedológicas e de uso e cobertura da terra de Mirante do 

Paranapanema e seus níveis de Fragilidade Ambiental. Analisamos, também, a estrutura 

fundiária de Mirante do Paranapanema, dividindo e categorizando seus imóveis rurais de acordo 

com a extensão das áreas, produzindo mapeamento referente ao tema, correlacionamos os níveis 

de Fragilidade Ambiental (Potencial e Emergente) com a estrutura fundiária do município, as 

                                                             
1 Grilagem: Processo de falsificação de documentos de registro de imóveis no qual o falso documento era inserido 

em uma gaveta junto com grilos por um determinado tempo. Assim, a deterioração causada pelo inseto ao papel 

dava uma aparência mais “antiga” ao documento. (FELICIANO, 2009) (N.A.) 
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erosões mapeadas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), em 2012, com a Fragilidade 

Ambiental e a estrutura fundiária do município. Por fim, produzimos material cartográfico de 

síntese sobre Fragilidade Ambiental e apropriação do relevo no município de Mirante do 

Paranapanema-SP que permite auxiliar no entendimento de como as dinâmicas naturais, aliadas 

à ação humana, interferem na ocorrência de processos erosivos. 

 A escolha deste recorte de estudo se deu a partir de nossa trajetória durante o curso de 

graduação em Geografia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Universidade Estadual 

Paulista (FCT/UNESP), que nos permitiu realizar vários trabalhos de campo pela região do 

Pontal do Paranapanema. Tais visitas se deram por meio de nossa participação no projeto 

temático “Mapeamento e análise do território do agrohidronegócio canavieiro no Pontal do 

Paranapanema – São Paulo – Brasil: Relações de trabalho, conflitos e formas de uso da terra, e 

a saúde ambiental”, contando com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo – FAPESP, projeto ao qual o presente estudo também é vinculado.  

Com a expansão da indústria canavieira no Pontal do Paranapanema, principalmente 

durante os anos 1990, fez-se necessário um olhar mais atento em relação às transformações 

socioambientais decorrentes desse novo contexto. Assim, foi possível observarmos dois 

aspectos bastante relevantes desta região: a extensão das lavouras de cana-de-açúcar e a alta 

concentração fundiária. Diante disso, nos motivamos a buscar entender de que forma os 

processos erosivos ocorrem de acordo com a forma de distribuição das terras.  

Assim, esperamos que o presente estudo possa proporcionar diferentes visões sobre o 

processo de apropriação do relevo no Pontal do Paranapanema e sobre como a lógica de 

distribuição de terras não pode estar desvinculada de um olhar qualitativo sobre aqueles que 

elas ocupam e nelas produzem. 
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Mapa 1 – Localização do município de Mirante do Paranapanema - SP 

 
Fonte: IBGE. 

Org.: PIMENTA, 2018. 
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1.1 – A Natureza  

 

Os estudos com base no conceito de “Fragilidade Ambiental” partem de uma análise 

dos processos aos quais um ambiente está sujeito. Assim, para que tenhamos um entendimento 

mais profundo sobre este conceito, faz-se necessário um maior aprofundamento em relação aos 

outros conceitos que se articulam na construção do mesmo.  

A natureza, tal como a entendemos, nos é apresentada a partir de uma perspectiva 

específica e, assim, não podemos tomá-la como única existente, tampouco como única a 

carregar em si o esgotamento total de toda a diversidade de significados que o termo possa 

carregar. 

A dualidade (Por que não dizer “dialética”?) homem-natureza nos é apresentada por 

Porto-Gonçalves (2002) como 

[...] uma característica marcante do pensamento que tem dominado o chamado mundo 

ocidental, cuja matriz filosófica se encontra na Grécia e Roma clássicas. Quando 

afirmamos que é o pensamento dominante no Ocidente, queremos deixar claro que a 

afirmação desse pensamento – que opõe homem e natureza – constitui-se contra outras 

formas de pensar. Não devemos ter a ingenuidade de acreditar que ele se afirmou 

perante as outras concepções porque era superior ou mais racional e, assim, 

desbancou-as. Não, a afirmação desta oposição homem-natureza se deu, no corpo da 

complexa história do Ocidente, em luta com outras formas de pensamento e práticas 

sociais. Ter isso em conta é importante não só para compreender o processo histórico 

passado, mas, sobretudo, para compreender o momento presente. Isso porque o 

movimento ecológico coloca hoje em questão o conceito de natureza que tem 

vigorado e, como ele perpassa o sentir, o pensar e o agir de nossa sociedade, no fundo 

coloca em questão o modo de ser, de produzir e de viver dessa sociedade. (PORTO-

GONÇALVES, 2002, p.28) 

 

Entretanto, não podemos nos furtar de explicitar o caráter do presente estudo, adotando 

uma concepção crítica acerca dos conceitos que subsidiam este trabalho. Assim, partindo de 

uma visão crítica, entendemos a natureza a partir de uma perspectiva marxiana, trazida por 

Casseti (1991). Segundo o autor 

Para Marx, a natureza separada da sociedade não possui significado. A natureza 

sempre é relacionada material e idealmente com a atividade social. A “primeira 

natureza” é entendida como aquela que precede a história humana. Portanto, onde as 

propriedades geológicas encontram-se caracterizadas por um equilíbrio climáxico, 

entre o potencial ecológico e a exploração biológica. E todas as alterações acontecidas 

resultam dos próprios efeitos naturais – alterações climáticas, atividades tectônicas... 

– onde as próprias “leis da natureza” respondem pelo reequilíbrio de fases 

resistáticas2. Essa natureza deve ser entendida ao longo do tempo geológico, desde o 

pré-cambriano até o “alvorecer” da existência humana. Portanto, toda transformação 

                                                             
2 Resistasia: Segundo Erhart (1966), caracteriza-se como própria de ambientes instáveis onde prevalecem as 

atividades erosivas laterais sobre as verticais, com destruição das vegetações e do solo, em oposição a ambientes 

em estado de “biostasia”, onde há maior estabilidade. (N.A.) 
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e modificação acontecida encontra-se inserida numa escala de tempo geológico, 

normalmente imperceptível numa escala de tempo humana. (CASSETI, 1991, p.12) 

 

Portanto, a partir do surgimento da humanidade, a “natureza” passa por um processo de 

transformação, não apenas no âmbito de suas características próprias, mas também quanto ao 

significado o qual a ela é atribuído. A natureza passa, então, a ter um caráter “utilitário” para a 

vida humana, sendo dela extraída todas as condições necessárias para a manutenção da espécie 

humana. 

Sendo a natureza, agora, uma natureza diferente daquela pretérita, sem a presença do 

ser humano que usufrui de seus bens para viver, Casseti (1991) nos traz o conceito de “segunda 

natureza”, proposto por Karl Marx, segundo o qual se configura como um habitat artificial 

criado pelo ser-humano. Entretanto, este usufruto não se dá de maneira homogênea. O autor 

ainda nos lembra que 

A produção material, a atividade do homem influi poderosamente na biosfera e, em 

geral, no próprio habitat do homem, não só de maneira positiva, como também 

negativa. A chave da solução científica está na análise dos fatores sociais, nos fatos 

específicos da produção determinada por estes fatores. A natureza é, pois, para o 

homem, um depósito inesgotável de objetos de trabalho. (CASSETI, 1991, p. 15) 

 

Saímos, portanto, de uma condição de natureza intocada e primitiva para uma natureza 

transformada, modificada pelo ser-humano e reflexo de seus atributos culturais e de como estes 

se relacionam em toda a complexidade que envolve sua presença em todas as partes do planeta. 

Leff (2010), acerca da relação entre natureza e sociedade, diz que  

Natureza e sociedade são duas categorias ontológicas; não são nem conceitos nem 

objetos de nenhuma ciência fundada e, portanto, não constituem os termos de uma 

articulação científica. Essas categorias estão presentes tanto na ciência biológica como 

no materialismo histórico. Na primeira, o processo evolutivo se produz pela 

determinação genética das populações biológicas e de seu processo de seleção-

adaptação-transformação em sua interação com seu meio ambiente; na ciência da 

história, a natureza aparece como os objetos de trabalho e os potenciais da natureza 

que se integram ao processo global de produção capitalista e, em geral, os processos 

produtivos de toda formação social, como um efeito do processo de 

reprodução/transformação social. (LEFF, 2010, p.49-50) 

 

As relações culturais, portanto, apresentam-se como o grande fator de transformação da 

natureza. Essa transformação se dá não apenas pelo uso que a espécie humana faz da natureza, 

mas também a partir de como estas relações distribuem as possibilidades desse uso. 
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Segundo Casseti (1991),  

Partindo do princípio de que “a principal relação homem-homem é justamente a 

relação de propriedade das forças produtivas” (Moreira, 1987), conclui-se que é a 

relação homem-homem que dá a direção geral à relação homem-meio. Como a relação 

homem-meio contém em si duplo aspecto, ou seja, é a relação ecológica e é a relação 

histórico-social, tem-se que a questão ambiental encontra-se fundamentada na relação 

de propriedade das forças produtivas, determinada pelas relações homem-homem. 

Portanto, a forma como os homens se relacionam com a natureza depende 

fundamentalmente da relação de propriedade das forças produtivas. Rousseau, em 

1755, já observava que a corrupção das sociedades civilizadas começa no momento 

em que surge a propriedade privada, momento esse que se refere à conversão do 

espaço em “mercadoria” (expressão formal do valor de troca). À medida que o caráter 

da propriedade privada é desenvolvido (apropriação privada da natureza), o acúmulo 

de capital se torna consequência, o que além de responder pelo processo de 

degradação ambiental, responde pelo antagonismo de classe. (CASSETI, 1991, p.25) 

 

Assim, uma vez que os aspectos culturais se tornaram no principal fator de 

transformação da natureza, devido à intensa aceleração de processos que, muitas vezes, só são 

possíveis quando ocorridos em uma escala de tempo geológico, a adoção de uma perspectiva 

crítica se faz pertinente a partir do momento em que entendemos que o modo capitalista de 

produção, hoje hegemônico em todo o mundo, é o principal agente a interferir nas dinâmicas 

da natureza, dada sua necessidade de bens naturais para se reproduzir.  

 

1.2 – Fragilidade Ambiental e suas raízes sistêmicas 

 

 Os estudos feitos pelo professor Jurandyr Ross e que o permitiram apresentar e discutir 

o conceito de “Fragilidade Ambiental” tem suas raízes em uma proposta “sistêmica” e, assim, 

remete-se aos estudos de outros autores que, anteriormente, lançaram seus esforços a fim de 

entenderem os processos e dinâmicas da natureza. 

 Segundo o próprio Ross (1994), a “Fragilidade Ambiental” foi preconizada pelos 

conceitos de “Unidades Ecodinâmicas”, trazidas pelo professor Jean Tricart (1977). Porém, 

Tricart traz para o âmbito da Geografia uma teoria já apresentada na primeira metade do século 

XX pelo biólogo Ludwig Von Bertalanffy, na qual o cientista trabalha o conceito de “Sistema”. 

 Segundo Bertalanffy,  

Um sistema pode ser definido como um complexo de elementos em interação. A 

interação significa que os elementos p estão em relações R, de modo que o 

comportamento de um elemento p em R é diferente de seu comportamento em outra 

relação R’. Se os comportamentos em R e R’ não são diferentes, não há interação, e 

os elementos se comportam independentemente com respeito às relações R e R’. 

(BERTALANFFY, 1973, p. 84) 
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Ao trazer uma perspectiva sistêmica para as dinâmicas naturais, Tricart busca relacionar 

todos os elementos presentes no ambiente de forma que seus movimentos e transformações 

acarretem novas dinâmicas. Com base nos estudos feitos por Bertalanffy, Tricart (1977) nos 

traz uma perspectiva sistêmica em seus estudos, classificando “sistema” como  

[...] conjunto de fenômenos que se processam mediante fluxos de matéria e energia. 

Esses fluxos originam relações de dependência mútua entre os fenômenos. Como 

consequência, o sistema apresenta propriedades que lhe são inerentes e diferem da 

soma das propriedades dos seus componentes. Uma delas é ter dinâmica própria, 

específica do sistema. (TRICART, 1977, p. 19) 

 

O professor Jean Tricart nos lembra, ainda, da importância da adoção do conceito de 

“sistema” em estudos sobre a natureza. O autor nos diz que  

O conceito de sistema é, atualmente, o melhor instrumento lógico de que dispomos 

para estudar os problemas do meio ambiente. Ele permite adotar uma atitude dialética 

entre a necessidade da análise – que resulta do próprio progresso da ciência e das 

técnicas de investigação – e a necessidade, contrária, de uma visão de conjunto, capaz 

de ensejar uma atuação eficaz sobre esse meio ambiente. Ainda mais, o conceito de 

sistema é, por natureza, de caráter dinâmico e por isso adequado a fornecer os 

conhecimentos básicos para uma atuação – o que não é o caso de um inventário, por 

natureza, estático. (TRICART, 1977, p.19) 

 

 Para além da perspectiva sistêmica, Tricart adota uma perspectiva ecológica com o 

objetivo de lançar suas análises para as “partes” que compõem o “todo” da natureza, como 

demonstrado em sua obra “Ecodinâmica” (1977). A abordagem ecológica pode ser entendida 

como uma perspectiva sobre relações entre os componentes do meio natural e social. 

 Segundo Odum,  

O termo especial para indicar os campos de interesse da biologia do ambiente é a 

Ecologia, palavra derivada da raiz grega oikos, que significa “casa”. Assim, 

literalmente, Ecologia é o estudo das “casas”, ou por extensão, “ambientes”. Devido 

ao fato de que a Ecologia se ocupa especialmente com a Biologia de grupos de 

organismos e com os processos funcionais, na terra, nos oceanos e nas águas doces, 

estará mais de acordo com a moderna ênfase definir a Ecologia como o estudo da 

natureza e função da natureza. Deve ser perfeitamente compreendido que a 

Humanidade é parte da Natureza, desde que estamos usando a palavra Natureza para 

incluir todo o mundo vivente. (ODUM, 1969, 22p.) 

 

 Portanto, as perspectivas adotadas na construção do conceito de “Fragilidade 

Ambiental” nos remetem a concepções sistêmicas e ecológicas, analisando as variáveis 

presentes na natureza (ou ambiente) e buscando compreender como as relações existentes entre 

cada uma delas e seus resultados interferem nas dinâmicas do ambiente. 
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1.2.1 – Jean Tricart e as “Unidades Ecodinâmicas” 

 

Para Tricart (1977), a adoção da perspectiva ecológica, com utilização do instrumental 

lógico dos sistemas, nos permite um olhar mais abrangente em relação aos diversos 

componentes do ambiente, fugindo de uma visão unilateral. Para ele, um entendimento mais 

aprofundado sobre as partes que compõem o ambiente evitaria maiores equívocos em relação 

ao planejamento, à conservação, reduzindo a possibilidade de problemas e diminuição de 

custos. 

As análises trazidas por Tricart (1977), segundo o autor, tem sua metodologia baseada 

no estudo da dinâmica do ecótopos3, chamado por ele de “Ecodinâmica”. Esta dinâmica do 

ambiente seria tão importante quanto à dinâmica da própria biocenose4. 

A classificação dos ambientes, para Tricart, parte de uma “ótica dinâmica”, pois este 

instrumento de análise nos permite melhor compreender as transformações ocorridas no 

ambiente. Para o autor, a “ótica dinâmica” seria uma forma de ir além do olhar descritivo, o 

qual privilegiaria o caráter “estático” dos elementos da natureza e dela como um todo. 

A ótica dinâmica impõe-se em matéria de organização do espaço. Com efeito, esta 

não consiste na intervenção em um meio inerte, que leva em consideração dados 

imutáveis, definidos uma vez por todas, como sugere o termo inventário, ainda 

frequentemente usado. A ação humana é exercida em uma Natureza mutante, que 

evolui segundo leis próprias, das quais percebemos, de mais a mais, a complexidade. 

Não podemos nos limitar à descrição fisiográfica, do mesmo modo que o médico não 

pode se contentar com a anatomia. Estudar a organização do espaço é determinar com 

uma ação se insere na dinâmica natural, para corrigir certos aspectos desfavoráveis e 

para facilitar a exploração dos recursos ecológicos que o meio oferece. (TRICART, 

1977, p. 35) 

 

Tricart propõe uma divisão de três tipos morfodinâmicos relacionada à intensidade dos 

processos atuais, classificando-os como: “Meios Estáveis”, “Meios Intergrades” e “Meios 

Fortemente Instáveis”. 

Os “Meios Estáveis” se caracterizam pela lentidão dos processos morfogenéticos, 

sendo sua percepção e aferição muito difíceis devido ao peso da variável “tempo”. Além disso, 

são meios dotados de determinadas condições como: 

 

                                                             
3 Ecótopos: Em Biologia, meio ambiente de um ecossistema; ambiente com regularidade de condições para 

desenvolvimento e existência de determinadas espécies. (N.A.) 
4 Biocenose: Biota ou Comunidade Ecológica. Em Biologia, associação de comunidades que habitam um 

determinado biótopo. (N.A.)  
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 Cobertura vegetal suficientemente densa e que possibilite retardar processos 

mecânicos de morfogênese; 

 Baixo nível de incisão violenta de canais fluviais e dissecação das vertentes; 

 Ausência de vulcanismo, impossibilitando eventos catastróficos e de rápida 

mudança no sistema morfogenético. 

 

“Meios Intergrades”, segundo Tricart (1977), foi um termo emprestado do dicionário 

dos geólogos para designar uma “transição”. A principal característica dessa transição é a 

constante ação morfogenética e pedogenética, concorrendo em um mesmo ambiente de forma 

concomitante. Entretanto, essas ações variam de acordo com dois critérios: um de natureza 

quantitativa e outro de natureza qualitativa. 

Do ponto de vista qualitativo, é necessário distinguir entre os processos morfogênicos 

que afetam unicamente a superfície do solo e não alteram a sucessão dos horizontes 

no perfil, e aqueles que agem em toda a espessura do solo ou em uma parte importante 

dessa espessura, perturbando, em consequência, a disposição desses horizontes. Os 

processos peliculares, como ablação generalizada sob o efeito do escoamento instável 

ou da reptação, retiram a parte superior do perfil pedológico; por vezes, tais processos 

apenas se limitam a afetar a cobertura vegetal. Eis aí o domínio da aplicação do 

conceito pedogênese-morfogênese. (TRICART, 1977, p. 47) 

 

Já do ponto de vista quantitativo, segundo Tricart (1977),  

Desde que a instabilidade é fraca, a pedogênese ganha vantagem com toda uma série 

de termos de transição para os meios estáveis. Como em mecânica do solo, a distinção 

entre meios estáveis e meios intergrades só poderia ser convencional, porém isso 

exigiria critérios numéricos que ainda estão por definir. Ainda não se pode saber se 

isto será possível. Aqui, também, a transição é contínua e os problemas aparecem. 

(TRICART, 1977, p. 48) 

 

 Os “Meios Fortemente Instáveis” se caracterizam pela predominância da morfogênese 

sobre a pedogênese e a ela se subordinam todos os demais elementos. Fatores como vulcanismo 

e tectonismo dão origem a estruturas que rapidamente modificam o ambiente. Além disso, tais 

estruturas, pelo grau de elevação, permitem um fluxo de água mais agudo, a erosão.  

 Tricart (1977) ainda nos aponta que a instabilidade climática, marcada por chuvas 

irregulares e torrenciais, também contribui de maneira determinante para a instabilidade de um 

ambiente, principalmente quando a litologia é marcada pela presença de solos arenosos e, por 

sua vez, mais sujeitos a processos erosivos. 
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1.2.2 – Jurandyr Ross e a “Fragilidade Ambiental” 

 

O conceito de “Fragilidade Ambiental”, trazido por Jurandyr Ross, tem suas raízes a 

partir de uma análise histórica do processo de utilização dos bens naturais de forma mais 

predatória pelo ser humano. Segundo Ross (1994), os ambientes encontravam-se sob relativo 

equilíbrio antes do surgimento das primeiras civilizações. Entretanto, é a partir do advento do 

desenvolvimento tecnológico, marcado pelas Revoluções Industriais nos séculos XVIII e XIX, 

que a necessidade por bens naturais (especialmente o carvão e o ferro) se tornaram mais intensas 

e predatórias. Concomitante a esse processo, a população passou a crescer de maneira acelerada, 

aumentando ainda mais a demanda por produtos industrializados e, consequentemente, 

exigindo ainda mais dos recursos oferecidos pela natureza, baseando-se em um sistema 

econômico voltado para a acumulação. 

A partir dos estudos já realizados por Bertalenffy e Tricart em relação à teoria dos 

sistemas e ecodinâmica, Ross (1994) introduz as análises feitas a partir das fragilidades dos 

ambientes. 

As fragilidades dos ambientes naturais devem ser avaliadas quando pretende-se 

aplicá-las ao planejamento territorial ambiental, baseada no conceito de Unidades 

Ecodinâmicas preconizada por Tricart (1977). Dentro dessa concepção ecológica, o 

ambiente é analisado sob o prisma da Teoria dos Sistemas que parte do pressuposto 

de que, na natureza, as trocas de energia e matéria se processam através de relações 

em equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio, entretanto, é frequentemente alterado pelas 

intervenções do homem nas diversas componentes da natureza, gerando estado de 

desequilíbrios temporários ou até permanentes. Diante disto, Tricart (op cit) definiu 

que os ambientes, quando estão em equilíbrio dinâmico são estáveis, quando em 

desequilíbrio são instáveis. (ROSS, 1994, p. 65) 

 

Assim, Ross insere novos critérios para analisar as Unidades Ecodinâmicas Estáveis e 

Instáveis de Tricart. Definiu-se as Unidades Ecodinâmicas Instáveis aquelas modificadas pela 

ação humana, seja pelo desmatamento ou pela prática de diversas atividades econômicas. Já as 

Unidades Ecodinâmicas Estáveis seriam aquelas em que não haveria a intervenção humana, 

encontrando-se, portanto, em estado natural e equilibrado (ROSS, 1994).  Para a aplicação deste 

conceito no Planejamento Ambiental, Ross o ampliou, estabelecendo as Unidades 

Ecodinâmicas Instáveis ou de Instabilidade Emergente em cinco diferentes graus, os quais 

obedecem uma hierarquia quanto à intensidade com que reagem a ocorrência de processos 

erosivos:  
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 Muito Fraca  

 Fraca  

 Média  

 Forte   

 Muito Forte 

 

A mesma lógica foi aplicada por Ross para as Unidades Ecodinâmicas Estáveis que, 

apesar da estabilidade, apresentam uma “Instabilidade Potencial” devido às possíveis ações 

humanas ou mesmo pelas suas próprias características. Assim, as Unidades Ecodinâmicas 

Estáveis se apresentam como “Unidades Ecodinâmicas de Instabilidade Potencial” também em 

diferentes graus (de “Muito Fraca” a “Muito Forte”, tal como as “Unidades Ecodinâmicas com 

Instabilidade Emergente”). 

 

1.3 – Dinâmicas naturais e processos erosivos 

 

 Os processos erosivos, tratados como “problemas” quando associados à produção 

agrícola, são dinâmicas naturais do planeta e obedecem, principalmente, à lei da gravidade. São 

processos que podem ser analisados e entendidos a partir de escalas de tempo tanto geológicas 

quanto históricas. Casseti nos diz que 

A evolução do relevo, analisada ao longo do tempo geológico, necessariamente 

incorpora o antagonismo determinado pelas forças endógenas, comandadas pelas 

forças tectônicas, e exógenas, relativas aos processos morfoclimáticos. Deve-se 

observar, contudo, que a partir do momento em que se procura analisar o relevo atual, 

os fatores internos ficam num segundo plano, uma vez que os seus reflexos são 

sentidos sobretudo numa escala de tempo geológico, com exceção das manifestações 

“catastróficas”, como os vulcanismos ou abalos sísmicos, evidenciados nas zonas de 

dobramentos modernos. (CASSETI, 2001, p. 39) 

 

  As dinâmicas climáticas se constituem nos agentes exógenos responsáveis pelos 

processos de intemperismo e que, por sua vez, dão origem as partículas que serão erodidas. O 

conceito de “Fragilidade Ambiental” tem uma de suas bases alicerçadas nas dinâmicas 

climáticas, uma vez que a intensidade dos eventos pluviométricos tem pesos diferentes quando 

associados às outras variáveis como o tipo de solo, relevo e uso da terra. 
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 Entretanto, a dinâmica climática é fluida e, portanto, necessita de metodologias que 

busquem entender seu comportamento a partir de padrões de comportamento ao longo de muito 

tempo a fim de antever possíveis eventos. Monteiro nos diz que 

Para tanto bastaria lembrar aqui que há os que recorrem a uma estratégia matemática 

considerando o clima como estado “médio” dos elementos atmosféricos sobre um 

dado lugar. Outros preferem escapar do puramente qualitativo e, balizando com certos 

parâmetros numéricos e recorrendo a uma descrição qualitativa, tão aproximada 

quanto possível, tentam expressar o “comportamento” atmosférico sobre dado lugar. 

E esta mudança conceitual está na própria base das diferenças de ótica da 

Meteorologia e Geografia. A primeira é uma ciência física aplicada à atmosfera, nela 

interessada como um todo, produtora da informação básica através de normas e 

processos internacionalizados de sistematização e padronização e tendo como 

aplicação prática – produto da atividade analítica e teorizante – a previsão do tempo. 

A Geografia, visando integrar as diferentes esferas terrestres para uma compreensão 

da organização e transformação dos espaços terrestres, sob um prisma antropocênico, 

tem no estudo dos climas um dos vários tópicos de seu objeto de estudo. Apoiada na 

informação produzida pela observação meteorológica, centraliza sua preocupação 

naquela camada mais complexa e turbulenta representada pela troposfera inferior a 

quem os meteorologistas designam como “camada de mistura”. (MONTEIRO, 1991, 

p. 17) 

 

Estes processos, responsáveis pela “esculturação” do relevo, ocorrem a partir de três 

dinâmicas básicas, as quais são a “erosão”, “o transporte” e a “deposição” de partículas rochosas 

ou de solo. 

 Segundo Christofoletti,  

O primeiro impacto erosivo dos solos é propiciado pela ação mecânica de gotas de 

chuva, que promove o arranchamento e deslocamento das partículas terrosas. Essa 

ação mecânica é exercida por causa da energia cinética das gotas, variável de acordo 

com o tamanho e a velocidade das mesmas. Em geral, as gotas atingem a velocidade 

terminal, qualquer que seja o diâmetro delas, quando a distância percorrida ultrapassa 

8 metros. (CHRISTOFOLETTI, 1980, p. 29) 

 

 Ainda conforme o mesmo autor,  

O impacto da chuva engendra a primeira fase da morfogênese pluvial, mas essa 

influência direta é efêmera. O processo de transporte mais importante é o escoamento 

pluvial, que começa a aparecer quando a quantidade de água precipitada é maior que 

a velocidade de infiltração. Os minúsculos filetes de água que então se formam, 

devido às asperezas da superfície e a existência da cobertura vegetal, são 

incessantemente freados e desviados de seu curso, mas vão se engrossando à medida 

que descem a encosta, e quando se concentram formam as enxurradas. 

(CHRISTOFOLETTI, 1980, p. 30) 

 

Christofoletti (1980) ainda nos lembra que o escoamento superficial pode se dar de 

forma “concentrada” ou “difusa”. O escoamento concentrado se dá a partir da conversão dos 

fluxos de água para um mesmo ponto, ocasionando, neste casso, a erosão “linear”. Já o 
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escoamento difuso se dá quando os fluxos tomam direções diferentes, normalmente em 

superfícies convexas. 

A erosão linear pode ser dividida em três estágios distintos de acordo com o grau de sua 

profundidade, os quais são “sulcos”, “ravinas” e “voçorocas”. Os sulcos, os quais demarcam o 

estágio inicial dos processos erosivos lineares, denotam “valas” formadas pelo fluxo 

concentrado de água, não atingindo profundidades maiores do que 30 centímetros. As ravinas 

constituem a evolução dos sulcos, passando a formar canais de escoamento com mais de 50 

centímetros de profundidade. (Foto 1) 

 

Foto 1 – Ravinas presentes na zona rural de Mirante do Paranapanema - SP 

 

Fonte: PIMENTA, 2019. 

 

 As voçorocas constituem o estágio mais avançado dos processos erosivos lineares, 

configurando grandes extensões, perda de significativas quantidades de solo e caracteriza-se 

pelo afloramento do nível freático. Este, por sua vez, será responsável pela erosão remontante, 

tornando mais difícil o controle e estabilização do processo erosivo. Neste caso, é necessário 

promover o isolamento da área, principalmente evitando a presença de gado e permitindo o 

reestabelecimento da vegetação. (Foto 2) 
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Foto 2 - Voçoroca presente na zona rural de Mirante do Paranapanema - SP 

  

Fonte: PIMENTA, 2019. 

 

1.4 - “Renda da terra”, estrutura fundiária e apropriação do relevo 

 

A composição fundiária e as relações de produção nela existentes tornam-se 

protagonistas no processo de melhor entendimento de como correlacionamos as dinâmicas 

ambientais e as forças econômicas que comandam a utilização dessas terras. Marx nos lembra 

que 

A propriedade fundiária supõe que certas pessoas tem o monopólio de dispor de 

determinadas porções do globo terrestre como esferas privativas de sua vontade 

particular, com exclusão de todas as demais vontades. Isto posto, trata-se de esclarecer 

o valor econômico, isto é, a valorização desse monopólio na base da produção 

capitalista. (MARX, 1978, p. 707) 

 

 

Ainda segundo Marx, 

A suposição de o modo capitalista de produção se ter apoderado da agricultura implica 

que ele domina todas as esferas da produção e da sociedade burguesa e que, portanto, 

existem e, toda a plenitude das condições do sistema, tais como livre concorrência dos 

capitais, possibilidade de transferi-los de um ramo de produção para outro, taxa igual 

de lucro médio etc. (MARX, 1978 p. 705) 
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Questões relacionadas às condições do solo, infraestrutura disponível e localização das 

terras nos oferecem a possibilidade de entendermos como as relações de poder econômico 

influenciam na distribuição fundiária, resultando em um ordenamento territorial permeado por 

diferentes relações de equilíbrio, muitas vezes desigual. 

O sistema capitalista, baseado no constante desejo de apropriação do “trabalho não-

pago”, apropria-se da terra enquanto “local” onde se constituem-se os processos de produção, 

mesmo esta não sendo constituída de “valor”, pois trata-se de um “bem natural” e, portanto, 

não é fruto direto do trabalho humano. (CARIO; BUZANELO, 1986) 

O conceito de “renda da terra”, proposto por Karl Marx (1978) nos permite entender as 

relações econômicas que determinam a posse e uso da terra. Segundo Cario; Buzanelo (1986), 

tem-se como “renda da terra” a remuneração atrelada ao direito de uso da terra imposta ao 

capital.  

Neste sentido, entende-se a ocorrência da renda sob duas possibilidades: a primeira, 

quando os proprietários de terra se constituem produtores capitalistas comandando o 

capital no campo na busca de extração de trabalho excedente; e a segunda, refere-se à 

forma clássica (trabalhadores, capitalistas e proprietários) em que o proprietário cede 

o terreno ao arrendatário capitalista para explorar trabalhadores, recebendo uma renda 

pela utilização da terra. (CARIO; BUZANELO, 1986, p.34) 

  

Tratando-se especificamente da região do Pontal do Paranapanema, lembramos que a 

presença das vastas plantações de cana-de-açúcar se dá pela atuação, principalmente, de usinas 

sucroalcooleiras de capital nacional e internacional (BARRETO, 2012). Embora Mirante do 

Paranapanema não apresente tantas áreas com plantações de cana-de-açúcar (em comparação 

com municípios vizinhos como Sandovalina, por exemplo), ainda assim é a matriz econômica 

predominante nas grandes propriedades. Isto se dá pelo atrativo da não necessidade de aquisição 

das terras por parte do capitalista (usina), produzindo a partir do arrendamento destas. 

Desenvolve-se, portanto, um modelo produtivo altamente tecnificado, com base na contratação 

de menos trabalhadores e na exposição destes a maiores jornadas de trabalho (BARRETO, 

2012). Segundo Marx 

Como máquina, o meio de trabalho logo se converte num concorrente do próprio 

trabalhador. A autovalorização do capital por meio da máquina é diretamente 

proporcional ao número de trabalhadores cujas condições de existência ela aniquila. 

O sistema inteiro da produção capitalista baseia-se no fato de que o trabalhador vende 

sua força de trabalho como mercadoria. A divisão do trabalho unitelariza tal força, 

convertendo-a numa habilidade absolutamente particularizada de manusear uma 

ferramenta parcial.  Assim que o manuseio da ferramenta é transferido para a máquina, 

extingue-se, juntamente com o valor de uso, o valor de troca da força de trabalho. 

(MARX, 2013, p. 502-503) 
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Portanto, o modo de produção e as atividades praticadas se configuram como elementos 

que transformam o espaço por meio das relações sociais que nele se desenvolvem. Ao tratarmos 

de “transformações da natureza” por meio das relações sociais, principalmente de produção, 

vislumbramos entender as características e circunstâncias em que se dá este fenômeno. Ou seja, 

quais os elementos irão materializar tais transformações e de que forma elas ocorrem? 

 Ross (2014) nos diz que 

O relevo terrestre é parte importante do palco, onde o homem, como ser social, pratica 

o teatro da vida. Esse palco compreende uma estreita faixa onde é possível viver 

biologicamente e que Grigoriev (1968) denominou de “Estrato Geográfico da Terra”. 

Essa faixa, segundo ele, é o ambiente que permite a existência do homem como ente 

biológico e consequentemente como ser social. Essa camada ou estrato é 

relativamente pouco espessa, pois se estende da baixa atmosfera até a parte externa e 

rígida da Terra, que corresponde à crosta terrestre ou litosfera. (ROSS, 2014, p. 10) 

 

Os estudos acerca das transformações geomorfológicas, como nos apontam Suertegaray 

e Nunes (2011), durante muitos anos se basearam em uma concepção de “tempo geológico”, 

cujas dinâmicas são praticamente imperceptíveis aos olhos humanos. Entretanto, os autores nos 

apresentam uma perspectiva em que essa escala de tempo já não é mais suficiente para entender 

transformações que são muito mais rápidas e imediatas. Segundo eles, 

[...]estudos morfogenéticos característicos de um momento analítico da 

Geomorfologia parecem estar sendo suplantados por uma outra perspectiva. Em 

outras palavras, esta perspectiva analítica concebida filosoficamente como a 

compreensão do tempo que escoa vem sendo gradativamente substituída pela 

Geomorfologia que se preocupa com o tempo que faz. O tempo que faz não é mais o 

tempo das regularidades, da uniformidade dos processos. O tempo que faz é o tempo 

das irregularidades, dos episódios catastróficos, dos eventos esporádicos, dos ritmos 

e das variabilidades. É também um tempo que introduz no que fazer da natureza a 

dimensão antropogênica, não levada em conta quando nos detemos a refletir na ótica 

do tempo que escoa. (SUERTEGARAY; NUNES, 2011, p. 19) 

 

O relevo, como resultado das interações entre forças endógenas e exógenas, traz em si 

os efeitos das transformações impostas pela ação humana através de intervenções como 

desmatamento, movimentação de solos, perfurações, entre outras. 

Partindo de um entendimento das dinâmicas segundo uma perspectiva sistêmica, todos 

os elementos componentes do “estrato geográfico” (GRIGORIEV, 1968 apud ROSS, 2009), 

existem de forma integrada e interagem entre si. Assim, as alterações promovidas, sejam elas 

oriundas de fenômenos naturais ou da intervenção humana, resultam das “respostas” dadas 

pelos elementos em relação à mudança promovida. 
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Faz-se importante salientar que a forma como nos organizamos socialmente, 

principalmente após as Revoluções Industriais, é baseada em um modelo extremamente 

exigente no que tange à necessidade de captação de bens naturais. O mundo contemporâneo, 

alicerçado na produção da mais-valia, apropriação do trabalho, onde a obsolescência 

programada dá a tônica da produção em massa, busca incessantemente por novas fontes de 

matéria-prima, gerando uma dicotomia entre “preservação ambiental” e “manutenção do 

modelo econômico vigente”. 

Ao nos reproduzirmos enquanto seres sociais e culturais, inevitavelmente reproduzimos 

os valores e práticas às quais estamos submetidos. Assim, as ações que interferem nas dinâmicas 

do relevo não se dão de formas aleatórias, mas sim a partir de uma lógica que responde por uma 

intencionalidade.  

Segundo Casseti (1991),  

[...] deve-se observar que os referidos processos e forma de apropriação e 

transformação da vertente pelo homem, que se intensificam no tempo e espaço, não 

acontecem simplesmente pela necessidade inata de ocupação, mas sobretudo dentro 

de uma lógica determinada pelas relações de produção. Tal fato demonstra que a 

forma pela qual acontece a apropriação ou transformação da vertente encontra-se 

subordinada ao conceito de propriedade, definida por determinada relação de 

produção. Portanto, é evidente que existem diferenças entre aquele que usa a natureza, 

onde se incorpora a vertente, como necessidade inata, e aquele que vê a natureza 

(vertente) como propriedade privada e, como tal, efeito útil, implicando uso 

espontâneo e consequentemente uma relação de predação. Assim, à medida que o 

caráter de propriedade privada é implantado, o acúmulo de capital se torna 

consequência, o que além de responder pelo processo de degradação ambiental, 

responde pelo antagonismo de classe. Ou conforme Browman (1974), o ser humano 

“não pode mover montanhas”, sem primeiro “emitir um título de renda”. (CASSETI, 

1991, p.86-87) 

  

Assumimos, portanto, um olhar em relação ao relevo, não apenas a partir de uma 

perspectiva vinculada exclusivamente ao conceito de “paisagem”, mas sim enquanto 

“território”, pois sua configuração está permeada por disputas de poder, o que faz dele um 

elemento dotado de valor econômico. Conforme nos aponta Souza (2012), o relevo, enquanto 

território, também existe ou é construído nas mais diversas escalas, sejam elas espaciais ou até 

mesmo temporais. Ou seja, as mudanças na organização social das populações através dos 

tempos são responsáveis por ocupações e alterações do relevo, transformando-o segundo as 

lógicas que regem tal organização. Entendermos o relevo enquanto objeto dotado de valor 

econômico se faz necessário ao propormos um estudo sobre “Fragilidade Ambiental”. Como 

veremos adiante, de maneira mais minuciosa, as características de uso da terra são 



40 
 

determinantes na construção desse conceito, pois reproduzem na formação do relevo todas as 

contradições que são próprias do sistema econômico hegemônico vigente. 

 

1.5 - Procedimentos metodológicos acerca da Fragilidade Ambiental 

 

Para analisar as características naturais e de uso e cobertura da terra, nos baseamos em 

mapeamentos já produzidos por equipes do Centro de Estudos do Trabalho, Ambiente e Saúde 

(CETAS) da FCT/UNESP, disponíveis na base de dados DATACETAS, além das já produzidas 

por órgãos oficiais como o IBGE, IPT, IAC e IG, entre outros. Para determinarmos o índice de 

Fragilidade Ambiental de um ambiente é necessário, primeiramente, realizar um levantamento 

básico sobre as características naturais da área, bem como características sociais como uso da 

terra e atividades econômicas e agrícolas.  

Ross (1994) nos aponta que as unidades de fragilidade dos ambientes devem resultar de 

um levantamento básico que reúna características referentes ao relevo, clima, solo, e uso e 

cobertura da terra. A combinação entre tais variáveis nos permitirá um diagnóstico dos níveis 

de fragilidade dos ambientes, ou seja, apontará, de forma hierárquica, o quanto determinado 

ambiente está sujeito a processos erosivos. Para analisar o relevo,  Ross (1994)  recomenda que 

para escalas médias e pequenas (1:50.000, 1:100.000, 1:250.000) deve-se utilizar como base de 

informação os Padrões de Formas Semelhantes (3º táxon) com a rugosidade topográfica ou os 

Índices de Dissecação do Relevo, enquanto que, para análises de maior detalhe (1:25.000, 

1:10.000, por exemplo), deve-se utilizar as Formas de Vertentes (5º táxon) e as classes de 

declividade com base nos intervalos já descritos nos estudos de aptidão agrícola, conforme 

apresentado no Quadro 1.   
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Quadro 1 – Classes de Declividade  
Classes de Declividade 

1                                        < 3% 

2 3 a 6% 

3 6 a 12% 

4 12 a 20% 

5 20 a 30% 

6 30 a 50% 

7 >50% 

Fonte: ROSS, 1992. 

 

Os “Índices de Dissecação do Relevo” utilizados para escalas pequenas, assim como 

também as “Formas de Vertentes”, utilizadas em escalas maiores, obedecem a uma 

classificação hierárquica de fragilidade entre “muito fraca” (1) e “muito forte” (5). Da mesma 

forma, também são atribuídos níveis de fragilidade para os tipos de solo e os índices 

pluviométricos. Em relação à “Cobertura Vegetal e Uso da Terra”, temos do grau de proteção 

que pode variar de “muito alto” (1) até o “muito baixo/nulo” (5), conforme se apresenta no 

Quadro 2.  

 
Quadro 2 – Modelo de Fragilidade  

ÍNDICES 1 2 3 4 5 

Dissecação do Relevo Muito Fraca Fraca Média Forte Muito Forte 

Formas de Vertentes Muito Fraca Fraca Média Forte Muito Forte 

Fragilidade do Solo Muito Fraca Fraca Média Forte Muito Forte 

Cobertura Vegetal Muito Alta Alta Média Baixa Muito Baixa / Nula 

Pluviosidade Muito Fraca Fraca Média Alta Muito Alta 

Fonte: ROSS, 1992.  

Org.: PIMENTA, 2017. 

 

No Quadro 3 apresentamos a “Matriz dos Índices de Dissecação do Relevo”  

Segundo Ross (1992), 

As unidades Morfológicas ou dos “Padrões de Formas Semelhantes” são identificadas 

por um conjunto de algarismos arábicos extraídos da “Matriz dos Índices de 

Dissecação do Relevo”. As letras símbolos são de duas naturezas genéticas – as 

formas agradacionais (acumulação) e as formas denudacionais (erosão). As formas 

Agradacionais acompanhadas outras duas letras minúsculas que determinam a gênese 

e processo de geração da forma de agradação, por exemplo Apf – “A” de agradação 
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ou acumulação; “p” de planície e “f” de fluvial. Outras formas de agradação possíveis 

são as planícies marinhas (Apm), planícies lacustres (Apl), áreas planas de inundação 

por dificuldade de escoamento (Api) e as de gêneses mistas. As formas de Agradação 

não recebem os algarismos arábicos, pois estas não apresentam dissecação por erosão. 

(ROSS, 1992, p.28) 

 

Já em relação às formas denudacionais, Ross (1992) nos diz que 

[...] são acompanhadas de outra letra minúscula que indica a morfologia do topo da 

forma individualizada que é reflexo do processo morfogenético que gerou tal forma. 

As formas podem apresentar características de topos aguçados (a), convexos (c), 

tabulares (t) ou absolutamente planos (p). Deste modo, os conjuntos de formas 

denudacionais são batizados pelos conjuntos Da, Dc, Dt e Dp ou outras combinações 

que apareçam ao se executar o mapeamento. Esses conjuntos de algarismos arábicos 

extraídos da matriz dos índices de dissecação do relevo, como por exemplo o conjunto 

Dc32, significa forma denudacionas de topo convexo com entalhamento de vale de 

índice 3 (20 a 40 metros) e dimensão interfluvial de tamanho grande 2 (700 a 1500 

metros). (ROSS, 1992, p. 28) 

Quadro 3 – Matriz dos Índices de Dissecação do Relevo 

DIMENSÃO 

INTERFLUVIAL 

GRAU DE 

ENTALHAMENTO 

DOS VALES 

MUITO 

ALTA 

(1) 

>3750M 

ALTA (2) 

1750 A 

3750M 

MÉDIA (3) 

750 A 

1750M 

BAIXA 

(4) 

250 A 

750M 

MUITO BAIXA 

(5) 

<250M 

Muito Fraco (1) 

< 20m 

11 12 13 14 15 

Fraco (2) 

20 a 40m 

21 22 23 24 25 

Médio (3) 

40 a 80m 

31 32 33 34 35 

Forte (4) 

80 a 160m 

41 42 43 44 45 

Muito Forte (5) 

>160m 

51 52 53 54 55 

Fonte: ROSS, 1992.  

Org.: PIMENTA, 2017. 

 

 A “Dimensão Interfluvial” corresponde à distância entre dois rios de vales vizinhos. Já 

o “Grau de Entalhamento dos Vales” é a amplitude altimétrica do fundo do vale aos topos, tal 

como na Figura 1. 
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Figura 1 – Exemplos extremos para atribuição de Índice de Dissecação do Relevo  

 

Org.: PIMENTA, 2019. 

 

Para a análise de fragilidade, Ross (1994) agrupou os índices de dissecação do relevo e 

atribuiu níveis de fragilidade, conforme se apresenta no Quadro 4.  

 

Quadro 4 – Níveis de fragilidade das categorias morfométricas dos Índices de Dissecação do Relevo 

ÍNDICE CATEGORIA CORRESPONDENTE DA MATRIZ 

1 Muito Fraca 11 

2 Fraca 12 – 21 – 22 

3 Média 13 – 23 – 31 – 32 - 33 

4 Forte 14 – 24 – 34 – 41 – 42 – 43 - 44 

5 Muito Forte 15 - 25 - 35 – 45 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 

Fonte: ROSS, 1992.   

Org.: PIMENTA, 2017. 

 

Para a caracterização do meio físico da área de estudos, utilizamos o recorte do Mapa 

Geomorfológico do estado de São Paulo (ROSS; MOROZ, 1997), na escala de 1:500.000, que 

apresenta os “Padrões de Formas Semelhantes” (3º táxon) e os “Índices de Dissecação do 

Relevo”. Entretanto, para a elaboração dos mapas de fragilidade, optamos por um detalhamento 

maior, utilizando os “Elementos de Formas do Relevo” (5º táxon) e as “Classes de declividade”. 

Para a elaboração do Mapa de Elementos das Formas de Relevo, utilizamos o aplicativo 
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Geomorphons5 (JASIEWICZ; STEPINSKI, 2013), conforme proposto por MOROZ-CACCIA 

GOUVEIA; ROSS (2019). Tanto o Mapa de Declividades quanto o Mapa de Elementos das 

Formas de Relevo foram gerados a partir dos dados e provenientes do radar SRTM (Shuttle 

Radar Topography Mission) disponibilizados pelo INPE. O Mapa de declividades foi gerado 

com a utilização da ferramenta Slope (Surface) do ArcGIS10.3. 

A análise ponderada entre o Mapa de Declividades e o Mapa de Elementos das Formas 

de Relevo com atribuição de 50% de relevância para cada uma das variáveis, resultou no Mapa 

de “Fragilidade do Relevo”. Posteriormente, esse mapa foi correlacionado com o Mapa 

Pedológico, também com atribuição de 50% de relevância para cada uma das variáveis, dando 

origem ao Mapa de “Fragilidade Ambiental Potencial”. Por fim, correlacionamos os mapas de 

Fragilidade Ambiental Potencial com variável Mapa de Uso e cobertura da terra” com 50% de 

relevância para cada variável, resultando no mapa de “Fragilidade Ambiental Emergente”. A 

Figura 2 apresenta o fluxograma para produção de mapas de fragilidade. 

Todas as sobreposições ponderadas foram realizadas através da ferramenta Weighted 

Overlay (Spatial Analyst tools) do ArcGIS 10.3. (Figuras 2 e 3) 

 

Figura 2 – Fluxograma para produção de mapas de Fragilidade do Relevo, Fragilidade Potencial e 

Fragilidade Emergente.  

 

Fonte: MOROZ-CACCIA GOUVEIA; ROSS, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Disponível em http://sil.uc.edu/geom/app (N.A.) 

http://sil.uc.edu/geom/app
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Figura 3 – Fluxograma para produção de mapas temáticos para elaboração dos mapas de Fragilidade do 

Relevo, Fragilidade Potencial e Fragilidade Emergente do município de Mirante do Paranapanema - SP.  

 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 
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A classificação dos índices de fragilidade atribuídos para as variáveis “relevo”, “solos” 

e “uso e cobertura da terra” são apresentadas nos Quadros 5, 6, 7 e 8. 

Quadro 5 – Categorias hierárquicas de fragilidade das Classes de Declividade 

ÍNDICE DE FRAGILIDADE CLASSES DE DECLIVIDADE 

Muito Fraco                        Até 6% 

Fraco                                   6 a 12% 

Médio                                 12 a 20% 

Forte                                 20 a 30% 

Muito Forte                >30% 

Fonte: ROSS, 1992.  

Org.: PIMENTA, 2019 

 

Quadro 6 - Categorias hierárquicas de fragilidade dos elementos das formas de relevo 

Índice de Fragilidade Geomorphons (Elementos das Formas de relevo) 

Muito Fraco Plano Topos tabulares (Dt) 

Fraco Pico Topos convexizados (Dc) 

Fraco Crista Topos convexizados (Dc)/ Topos 

tabulares (Dt) 

Fraco Ressalto Topos convexizados (Dc)/ Topos 

tabulares (Dt) 

Muito Fraco Crista secundária Topos convexizados (Dc)/ Topos 

tabulares (Dt) 

Médio Encosta Vertentes convexas/plano-convexas 

Muito Forte Base da encosta Vertentes côncavas/plano-côncavas 

Forte Fosso Colos 

Muito Forte Vale Vertentes côncavas/plano-côncavas 

Áreas sujeitas a 

inundações 

Escavado Planícies de inundação/planícies 

alveolares 

Fonte: MOROZ-CACCIA GOUVEIA; ROSS, (2019).  

Org.: PIMENTA, 2019. 
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Quadro 7 – Categorias hierárquicas de fragilidade das classes de solos 

Índice de Fragilidade dos Solos 

Classes Fragilidade Índice 

GXB (Gleissolos Háplicos) Restrito (Muito Alta) 5 

LV54 (Latossolos Vermelhos) Baixa 2 

NV1 (Nitossolos Vermelhos) Baixa 2 

PVA9 (Argissolos Vermelho-Amarelos) Alta 4 

LV39 (Latossolos Vermelhos) Baixa 2 

LV45 (Latossolos Vermelhos) Baixa 2 

PV4 (Argissolos Vermelhos) Alta 4 

PL9 (Neossolos Litólicos) Muito Alta 5 

LV29 (Latossolos Vermelhos) Baixa 2 

R (Neossolos) Muito Alta 5 

LV63 (Latossolos Vermelhos) Baixa 2 

LV49 (Latossolos Vermelhos) Baixa 2 

PVA2 (Argissolos Vermelho-Amarelos Alta 4 

PVA10 (Argissolos Vermelho-Amarelos) Alta 4 

PVA5 (Argissolos Vermelho Amarelos) Alta 4 

PVA1 (Argissolos Vermelho Amarelos) Alta 4 

GX9 (Gleissolos) Muito Alta 5 

Fonte: ROSS, 1994.  

Org.: MOROZ, 2016. 

 

Quadro 8 – Índice de Fragilidade das classes de uso e cobertura da terra 

Índice de Fragilidade das classes de uso e cobertura da terra 

Classes Fragilidade Índice 

Pastagem Alta 4 

Cultura temporária Alta 4 

Silvicultura Baixa 2 

Florestal Muito Baixa 1 

Cana-de-açúcar Alta 4 
Fonte: ROSS, 1994.  

Org.: MOROZ, 2016. 
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1.6 - Procedimentos metodológicos acerca da estrutura fundiária de Mirante do 

Paranapanema 

 

Primeiramente, fizemos uma revisão bibliográfica sobre o tema, buscando referências 

sobre o processo de ocupação da região do Pontal do Paranapanema. Amparamo-nos em autores 

como Leite (1998) e Monbeig (1984) para entendermos o processo de desmatamento da 

vegetação nativa, conflitos e extermínio de povos originários, instalação das primeiras 

propriedades e surgimento dos primeiros municípios. Com base nos estudos de autores como 

Fernandes e Ramalho (2001) e Feliciano (2009), buscamos entender o histórico de conflitos e 

de que forma as políticas de Reforma Agrária foram aplicadas na região. 

A base para elaboração de mapeamento fundiário foi obtida em pesquisas no Sistema 

de Cadastro Ambiental Rural (SICAR), fornecido pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA). Os arquivos em formato shapefile foram divididos em três 

categorias:  

 Pequena propriedade: de 0 a 100 hectares 

 Média propriedade: de 101 a 500 hectares 

 Grande propriedade: mais de 500 hectares  

 

Para esta categorização, nos baseamos nos critérios adotados pelo Instituto de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para a instalação de assentamentos rurais no 

município de Mirante do Paranapanema, principalmente durante a década de 1990. Mirante do 

Paranapanema é um dos municípios com o maior número de assentamentos rurais do país, 

contando com 31 unidades (MAZZINI, 2006). Para a instalação dos assentamentos, foram 

desapropriadas fazendas com mais de 500 hectares, consideradas improdutivas e frutos de 

disputas judiciais devido às grilagens ocorridas na região (FELICIANO, 2009). 

 

1.7 - Procedimentos metodológicos acerca do mapeamento e análise dos processos erosivos 

em Mirante do Paranapanema 

 

A partir do mapeamento produzido, inserimos as informações sobre erosões com base 

no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), de 2012, para verificarmos de que forma os 

processos erosivos se relacionavam com todas as variáveis mapeadas (relevo, solos, uso e 
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cobertura da terra e estrutura fundiária). Este mapeamento foi feito por solicitação do 

Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), por meio do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos (FEHIDRO), com o objetivo de identificar municípios com erosões em áreas urbanas 

e rurais e inundações em suas áreas urbanas. O projeto durou pouco mais de um ano e mapeou 

645 municípios e 385 distritos por meio de imagens de satélite geradas nos anos de 2010 e 2011. 

Aproximadamente, 39 mil erosões rurais e 1.400 erosões urbanas foram identificadas. As 

erosões foram detectadas por fotografias aéreas dos anos de 2010 e 2011, disponibilizadas pela 

Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA), por meio do projeto “Mapeia 

SP”.  

Posteriormente, também analisamos a “densidade de erosões” mapeadas segundo o 

tamanho das propriedades aplicando a seguinte equação: 

                              

        De =   __Ne__ 

                       A 
 

Onde: De = “Densidade de erosão” (%); Ne = “Número de erosões”; A = “Área” 

Concomitante a isto (e aos demais processos), realizamos trabalhos de campo com o 

objetivo de visitar a área estudada, produzindo material fotográfico que pudesse trazer 

elementos como formas das vertentes, estrutura fundiária e uso da terra. 

 

1.8 - Procedimentos metodológicos acerca das correlações entre Fragilidade Ambiental, 

estrutura fundiária, apropriação do relevo e processos erosivos mapeados em Mirante do 

Paranapanema 

 

Buscamos, também, produzir um mapeamento de síntese que pudesse nos oferecer a 

possibilidade de analisarmos de que forma a distribuição fundiária se associa com o relevo de 

Mirante do Paranapanema. Para isto, utilizamos a ferramenta ArcMap, do software ArcGIS 

10.3, sobrepondo as camadas de “estrutura fundiária”, “Padrões de Formas Semelhantes” e 

“Índices de Dissecação do relevo” de Mirante do Paranapanema. A partir desta sobreposição, 

extraímos uma terceira camada, dividindo cada uma das categorias de propriedades (“Grande”, 

“Média”, “Pequena” e “Assentamentos rurais”) em diferentes grupos conforme os padrões de 

formas semelhantes e índices de dissecação do relevo que ocupam.  

http://www.emplasa.sp.gov.br/emplasa/cartografia/mapeiaSP.asp
http://www.emplasa.sp.gov.br/emplasa/cartografia/mapeiaSP.asp
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Por fim, elaboramos, em ambiente SIG, o mapeamento final de Fragilidade Ambiental, 

analisando as características naturais e de uso da terra de Mirante do Paranapanema, abordando 

especialmente como os índices de fragilidade se relacionam com a estrutura fundiária do 

município, buscando, a partir de uma perspectiva geográfica, relacionar tais dinâmicas com o 

histórico de apropriação do relevo da região estudada. 
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Capítulo II – DA FLORESTA TROPICAL AO GIGANTESCO CANAVIAL: 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE USO DA TERRA DO MUNICÍPIO DE 

MIRANTE DO PARANAPANEMA 
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2.1 – Desmatamento e instalação das primeiras propriedades rurais 

 

 Para entendermos o contexto atual da dinâmica produtiva do oeste paulista e seus 

desdobramentos, faz-se necessária uma retrospectiva histórica de como, através de décadas, 

esta região passou de uma grande floresta tropical (Figura 4), habitada por povos originários, 

a uma área ocupada por plantações de café, amendoim, algodão, pastagens e, hoje em dia, com 

grandes plantações de cana-de-açúcar. Além disso, o processo de desmatamento, instalação de 

propriedades rurais e mudanças na produção foi marcado por questões que envolvem violência 

contra povos indígenas e movimentos sociais de luta pela terra, disputas fundiárias, ações 

judiciais, desapropriações e outros fatores que fazem o Pontal do Paranapanema uma região 

cujos interesses econômicos ditaram o andamento jurídico e políticos das questões que a ela 

pertencem.  

Cabe ressaltar que, ao nos referirmos aos imóveis como “propriedades”, não podemos 

ignorar o histórico de formação desses imóveis, todos eles se originando a partir de uma ação 

ilegal de grilagem de terras, anteriormente dispostas como uma grande reserva ambiental do 

oeste do estado de São Paulo. Portanto, assumimos, aqui, uma posição crítica, relativizando o 

conceito de “propriedade”, sempre observando o caráter histórico da ocupação do Pontal do 

Paranapanema. 

 A partir de uma leitura sobre os aspectos naturais das terras do oeste paulista, Leite nos 

aponta que 

A topografia suave, bem como a boa distribuição das chuvas durante o ano e as 

elevadas temperaturas médias anuais foram os elementos indispensáveis ao 

estabelecimento no Pontal de exuberante cobertura vegetal, de tipo arbóreo, com 

espécies latifoliadas. Considerada floresta tropical, cuja fisionomia se aproxima da 

Hiléia6, mostrava-se aqui mais exuberante que as demais áreas dos extremos 

ocidentais do Planalto Paulista. (LEITE, 1998, p. 25) 

 

A região do oeste paulista, historicamente, passou por processos de desmatamentos e 

extermínio de povos originários, dando lugar a extensas propriedades rurais, frutos das 

grilagens ocorridas em meados do século XIX.  

Feliciano, ao tratar da questão agrária no Pontal do Paranapanema, nos diz que 

[...] data de 1865 o primeiro embate entre os novos ocupantes mineiros e os povos 

indígenas na região, já com a formação dos povoados. Antes disso, a presença de 

“estranhos” em seus territórios era permitida desde que não apresentassem indícios de 

permanência prolongada, somente de passagem. Os ataques, como forma de luta 

indígena em defesa do território, eram realizados principalmente contra aqueles que 

                                                             
6 Hiléia: Nome dado por Alexander Von Humboldt para designar a floresta equatorial que vai das encostas 

orientais dos Andes, por todo o Vale do Amazonas, até as Guianas. (N.A.) 
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levantassem ranchos ou abrissem roças em suas áreas de domínio. (COBRA, 1923 

apud FELICIANO, 2009, p. 219) 

 

Pierre Monbeig (1984), aprofundando-se na história da ocupação do estado de São 

Paulo, descreve os povos originários que viviam na região do Planalto Ocidental Paulista, bem 

como os conflitos que originaram sua quase completa extinção. 

Segundo o autor,  

[...] nas matas dos planaltos ocidentais, os fazendeiros lá encontraram os índios. Eram 

estes de todo separados do movimento de expansão, economicamente. Todavia, foram 

eles os verdadeiros pioneiros, se nos ativermos ao sentido mais restrito da palavra, 

pois que foram os primeiros a queimar a mata e a aproveitar o solo. Impossível é 

fornecer a menor indicação sobre o número de índios, que viviam nos planaltos 

ocidentais, no fim do século XIX e início do século XX. Quase sempre violentos 

foram os contatos que mantiveram com os brancos e pouco sabemos sobre a 

localização dos principais grupos e seus gêneros de vida. (MONBEIG, 1984, p.129) 

 

 Após a retirada das matas, as primeiras propriedades começaram a surgir na região. As 

formas de aquisição destas terras não obedeceram a critérios muito bem definidos e tão pouco 

havia a possibilidade de se fiscalizar de forma mais aprofundada a veracidade das informações. 

Leite (1998) nos lembra que 

Até meados do século XIX, na falta de legislação mais adaptada ao trato da 

propriedade no Brasil, era prática a declaração de posse de glebas de terras por meio 

de escrituração em livros existentes em paróquias, feia pelo próprio vigário, assinadas 

pelo interessado ou seu procurador e por algumas testemunhas. Era o “Registro 

Paroquial”, ou o “Registro do Vigário. O termo de posse assim praticado em que se 

mencionavam os limites do terreno, conquanto não conferisse domínio definitivo ao 

interessado, servia-lhe, mais tarde, para legitimar as terras em seu nome, desde que 

“nelas tivesse cultura efetiva e morada habitual”. Quando o interessado requeria a 

legitimação da posse em juízo, a autoridade mandava apurar a veracidade das 

informações constantes no requerimento, tais como: divisas, benfeitorias, roças ou 

criações existentes, ouvia testemunhas etc. Tudo legalizado, demarcava-se a área da 

gleba e expedia-se o título de legitimação. (LEITE, 1998, p. 37-38) 

 

Foi neste contexto que, nesta região, originou-se a grande fazenda “Pirapó-Santo 

Anastácio”, propriedade grilada que, futuramente, daria origem a diversos munícipios, entre 

eles Mirante do Paranapanema. 
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Figura 4 – Mapa da província de São Paulo (1886) 

 
Fonte: Acervo Público do Estado de São Paulo. 
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Entretanto, ainda segundo Leite (1998), a Lei de Terras de 1850 (Lei nº 601, de 1850) 

estabelecia o fim desse tipo de posse, abrindo a possibilidade de legitimação das terras já 

ocupadas antes deste ano. Assim, José Teodoro de Sousa7, apresentou um título obtido na vila 

de Botucatu, constando que tomara posse no ano de 1847, um ano antes de Antônio José de 

Gouveia apresentar título de posse da fazenda “Pirapó-Santo Anastácio”, localizada ao sul do 

Rio do Peixe e chegando às margens do Rio Paranapanema, divisa com o estado do Paraná 

(Figura 5). 

A partir da legitimação dessas terras, antes mesmo de que fosse possível uma 

investigação mais aprofundada a respeito da veracidade dos documentos apresentados, Leite 

(1998) nos diz que ambas as fazendas foram divididas em lotes e estes imediatamente vendidos. 

Sobre os conflitos fundiários existentes desde o início do processo de colonização das 

terras da região do Pontal do Paranapanema, Fernandes e Ramalho nos apontam que  

Para compreender melhor esta questão, é preciso uma breve retrospectiva histórica da 

ocupação da região. Grande parte das terras do Pontal do Paranapanema começou a 

ser grilada desde a segunda metade do século XIX (2), com a formação do grilo 

fazenda “Pirapó-Santo Anastácio”, com área de 238 mil alqueires. Até a década de 

90, com exceção das lutas de resistência de posseiros e de movimentos sociais 

isolados, os grileiros não encontraram maiores problemas no processo político de 

assenhoreamento das terras devolutas do Pontal. (FERNANDES; RAMALHO, 2001, 

p. 240) 

 

Após o processo de consolidação das primeiras propriedades rurais e a instalação das 

famílias que adquiram tais terras, dois grandes fatores foram determinantes para a construção 

do que futuramente viria a ser a rede de municípios do Pontal do Paranapanema: a “Estrada 

Boiadeira” e a construção do ramal da Estrada de Ferro “Alta Sorocabana”. Seria a partir desses 

dois conectores que se daria o escoamento de toda produção agropecuária da região. 

Faz-se necessário ressaltar que, segundo Feliciano (2009), ainda existem diversas ações 

judiciais em trânsito, questionando a legalidade da posse da terra no Pontal do Paranapanema. 

Além dessas ações em trânsito, muitas outras já foram julgadas em favor do Estado. 

 

                                                             
7 Primeiro grande grileiro de terras da região do Pontal do Paranapanema, vindo de Minas Gerais. (LEITE, 1998) 

(N.A.) 
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Figura 5 – Limites da Fazenda “Pirapó-Santo Anastácio” 

 
Fonte: LEITE, 1998. 
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2.2 – Instalação dos primeiros municípios 

 

Não é possível entender a lógica de expansão dos municípios do Pontal do 

Paranapanema sem que nos atentemos para o avanço da Estrada de Ferro “Alta Sorocabana” 

para o oeste do estado de São Paulo. Este foi o principal fator de instalação dos primeiros 

povoados e vilas que originaram as primeiras cidades da região, tal como nos afirma Leite 

(1998).  

Todo este processo, segundo o autor supracitado, se deu a partir dos interesses dos 

proprietários de terras da região que, com base em suas estreitas relações políticas com o poder 

público, negociaram desde o traçado da ferrovia até a instalação das estações, corroborando 

com a valorização de suas terras. 

A justificativa para a instalação da linha férrea nesta região estava baseada na 

necessidade de se criar um canal de escoamento da produção agrícola, pois o oeste paulista 

começara a se tornar uma área de interesse para a produção cafeeira que, até então, ocupava 

apenas as regiões do Vale do Paraíba e centro do estado de São Paulo. Leite (1998), afirma 

que 

Após permanecerem estacionados desde 1889 na vila de Botucatu, os trilhos 

começaram a avançar, atingindo Manduri, em 1906; Salto Grande, em 1910; 

Presidente Prudente, em 1917 e Presidente Epitácio, em 1922. Duraria, pois, 33 anos 

a construção da ferrovia entre Botucatu e a margem do Rio Paraná, onde pouco tempo 

depois surgiria o Porto Epitácio, tendo em vista a ativação do movimento de barcaças, 

balsas e pequenos vapores. (LEITE, 1998, p. 32) 

 

Em meio ao processo de avanço da Estrada de Ferro “Alta Sorocabana”, o autor faz 

referência à construção da “Estrada Boiadeira”, em 1905, ligando a ponta dos trilhos da 

Sorocabana, então em Campos Novos do Paranapanema, até o Porto Tibiriçá, às margens do 

Rio Paraná, com o objetivo da passagem do gado bovino procedente dos campos de Vacaria, 

em Mato Grosso. 

Os primeiros municípios têm suas datas de fundação, segundo Leite (1998), a partir de 

1921, com a emancipação de Presidente Prudente (Figura 6). Este tinha seus limites entre 

Rancharia a leste e o Rio Paraná a oeste e entre os Rios Aguapeí, ao norte, e Paranapanema, 

ao sul. 
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Figura 6 – Evolução da Rede Municipal no Pontal do Paranapanema 

 

Fonte: LEITE, 1998. 

 

Do território de Presidente Prudente derivam todos os municípios da Alta Sorocabana, 

sendo criado em 1925 o município de Santo Anastácio e, em 1926, Presidente Venceslau, que 

durante anos se configurou como o município mais ocidental da região. Mirante do 

Paranapanema, indiretamente, foi criado a partir do grande território de Presidente Prudente, 

a partir do desmembramento do município de Santo Anastácio. (Figura 7). 

 

 



59 
 

Figura 7 – Organograma da Evolução da Rede Municipal no Pontal do Paranapanema 

 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 

 

2.3 – Pontal do Paranapanema: território em disputa 

 Para entendermos o processo de transformação da região do Pontal do Paranapanema a 

partir de uma perspectiva geográfica, lançamos nossos olhares com base no conceito de 

“território”, pois as décadas de 1980 e 1990 foram marcadas como momentos em que os 

conflitos de pela posse de terra se deram de maneira mais intensa. O Pontal do Paranapanema, 

como já pudemos observar, é uma região historicamente marcada por disputas e palco de 

diversos conflitos pela posse da terra. Este histórico se materializa no grande número de 

assentamentos presentes na região, sendo o município de Mirante do Paranapanema onde se 

localiza o maior número deles (Quadro 9). A origem destes assentamentos se deu a partir da 

desapropriação de extensas fazendas instaladas de forma ilegal, mas que, por motivos de ordem 

política, permaneceram por décadas sob o poder de grileiros. Isto se enquadra nos sistemas que, 

segundo Raffestin (1993), constituem o invólucro no qual se originam as relações de poder. 

 Segundo o autor,  

Ou indivíduos ou os grupos ocupam pontos no espaço e se distribuem de acordo com 

modelos que podem ser aleatórios, regulares ou concentrados. São, em parte, respostas 

possíveis ao fator distância e ao seu complemento, a acessibilidade. Sendo que a 

distância pode ser apreendida em termos espaciais (distância física ou geográfica), 

temporais, psicológicos ou econômicos. Pode ser uma interação política, econômica, 

social e cultural que resulta de jogos de oferta e de procura, que provém dos indivíduos 

e/ou dos grupos. Isso conduz a sistemas de malhas, de nós e redes que se imprimem 

no espaço e que constituem, de algum modo, o território. Não somente se realiza uma 

diferenciação funcional, mas ainda uma diferenciação comandada pelo princípio 

hierárquico, que contribui para ordenar o território segundo a importância dada pelos  

indivíduos e/ou grupos às suas diversas ações. (RAFFESTIN, 1993, p. 150-151) 

 

 



60 
 

Quadro 9 – Assentamentos no Pontal do Paranapanema 

Municípios Assentamentos Lotes  Implantação 

Caiuá 06 334 1998 – 2003 

Euclides da Cunha Pta. 09 1041 1984 - 2002 

Marabá Paulista 06 255 1988 – 2004 

Martinópolis 02 124 1995 

Mirante do Paranapanema 31 1326 1995 – 2005 

Piquerobi 03 84 1996 – 1997 

Pres. Bernardes 08 266 1996 – 1998 

Pres. Epitácio 04 338 1998 – 2003 

Pres. Venceslau 05 249 1996 

Rancharia 02 199 1998 – 2001 

Rib. Dos Índios 01 40 1996 

Rosana 03 201 1998 – 2005 

Sandovalina 02 198 1997 – 2001 

Teodoro Sampaio 20 849 1988 – 2005 

Tupi Paulista 01 31 1996 

TOTAL 103 5535  

*Informação não disponível 

Fonte: ITESP e DATALUTA/NERA. 

Adaptado de: MAZZINI, 2006. 

 

Ainda para Raffestin (1993),  

[...] a territorialidade adquire um valor bem particular, pois reflete a 

multidimensionalidade do “vivido” territorial pelos membros de uma coletividade, 

pelas sociedades em geral. Os homens “vivem”, ao mesmo tempo, o processo 

territorial por intermédio de um sistema de relações existenciais e/ou produtivistas. 

Quer se trate de relações existenciais ou produtivistas, todas são relações de poder, 

visto que há interação entre os atores que procuram modificar tanto as relações com a 

natureza como as relações sociais. Os atores, sem se darem conta disso, se 

automodificam também. O poder é inevitável e, de modo algum, inocente. Enfim, é 

impossível manter uma relação que não seja marcada por ele. (RAFFESTIN, 1993, p. 

158-159) 

 

A sucessão de conflitos estabelecidos nas terras do Pontal do Paranapanema, partindo 

das relações entre os povos originários (e posteriormente, à aniquilação destes), fazendeiros e 

posseiros, evidencia um ambiente de disputa que produz territorialidades ao longo do tempo, 

cuja materialização se configura no arranjo territorial que hoje podemos observar. Um arranjo 

que transforma usos e ocupações, ressignificando o espaço e a forma de apropriação do mesmo. 
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2.4 – Origens do gigantesco canavial 

 

Ao longo de mais de um século, as terras do oeste paulista passaram por diversas 

transformações, principalmente em relação às culturas praticadas na região após a consolidação 

das primeiras propriedades. Após o apogeu e decadência do café (que ocupou boa parte das 

terras do oeste paulista durante a primeira metade do século XX), a região passou a ser ocupada 

predominantemente por pastagens, abrigando um dos maiores rebanhos de gado de corte de 

todo o Brasil. 

 Como afirmam Novaes e Alves (2007), durante o período colonial, a região Nordeste 

do Brasil era a principal exportadora de cana-de-açúcar. Após a Segunda Guerra Mundial, a 

região Sudeste, por conta de sua demanda urbana, aumentou sua capacidade produtiva, 

principalmente no estado de São Paulo. Entretanto, apesar de produzir menos cana que o 

Sudeste, a produção nordestina atendia exclusivamente ao mercado externo até 1990, quando 

este esquema ruiu. 

 A partir de 1960, quando Cuba deixa de ser o principal fornecedor de cana-de-açúcar 

para o mercado estadunidense por conta das consequências de sua revolução, o Brasil passa a 

ser o principal exportador, promovendo um vigoroso processo de modernização de sua 

produção. 

O boicote a Cuba induziu a subida dos preços internacionais do açúcar, exportado 

pelo Nordeste, mas foi o Estado de São Paulo que mais se beneficiou dos 

investimentos públicos para a modernização do complexo, tornando-se o principal 

Estado produtor, suplantando de vez a produção da Região Nordeste. (NOVAES apud 

NOVAES; ALVES. 2007 p.25). 

 

 Diante disso, o Brasil, em meio ao chamado "milagre econômico", assim denominado 

pelos militares, viu-se com a necessidade de expandir sua capacidade produtiva. Essa expansão, 

invariavelmente, passava pela necessidade de haver uma maior área plantada bem como um 

maior número de trabalhadores. O processo de modernização ficara restrito ao transporte, 

abertura de valas, plantio e moagem da cana. Entretanto, sua colheita, bem como sua limpeza, 

necessitava de mão-de-obra. (NOVAES; ALVES, 2007) 

 A partir de metade da década de 1970, o mundo enfrentou uma grave crise em relação 

ao petróleo, fazendo com que o preço do barril fosse multiplicado por cinco. Isso significou alto 

risco para o Brasil, pois o país tornara-se dependente do petróleo importado devido à força de 

sua indústria automobilística que crescera muito durante o governo de Juscelino Kubitschek 

(1956-1961). 
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 A alternativa encontrada foi um projeto de substituição do combustível fóssil pelo etanol 

produzido à base de cana-de-açúcar, pois o preço do açúcar atingia níveis baixíssimos e sua 

produção representaria menos custos. Entretanto, devido à recuperação do mercado 

internacional, o preço do petróleo voltou a baixar, comprometendo o PROÁLCOOL (Programa 

Nacional do Álcool) e promovendo a volta da predominância de veículos movidos à gasolina, 

no Brasil. 

 O etanol só voltaria ao cenário nacional, com a mesma intensidade, a partir dos anos 

2000, com o surgimento dos chamados veículos flex8. Apesar do pioneirismo do Brasil no 

desenvolvimento de motores movidos a biocombustíveis, essa nova tecnologia tinha sua origem 

nos Estados Unidos, que passaram a produzir motores movidos tanto a etanol quanto à gasolina. 

A era dos combustíveis vegetais chegara com tamanha intensidade que o Brasil, pela extensão 

de seu território, viu a possibilidade de dar um grande salto em sua produção, expandindo de 

maneira extraordinária as áreas com plantio de cana-de-açúcar. 

Thomaz Júnior (2011) aponta que a produção e comercialização dos automóveis 

movidos a agrocombustíveis foi o principal estímulo à retomada da produção de álcool anidro 

e hidratado, e que o Estado teve um papel fundamental nesse processo. O autor ressalta, ainda, 

que a expansão do cultivo da cana-de-açúcar e do etanol também está embasada em ideologias, 

as quais referendam o etanol como fonte de “energia limpa”, capaz de diminuir os efeitos do 

aquecimento global. 

 O Sudeste brasileiro (especialmente, o estado de São Paulo), mais uma vez foi 

favorecido por uma série de fatores, dentre eles a maior disponibilidade de infraestrutura e o 

alto índice de concentração da terra. Foi somente a partir de 2005 que a expansão da cana-de-

açúcar e da atividade agroindustrial canavieira se expressou de forma marcante no Pontal do 

Paranapanema (THOMAZ JÚNIOR, 2011). Ainda segundo Thomaz Júnior (2002), o 

PROÁLCOOL serviu como estratégia, não só para estabelecer novas alternativas energéticas, 

mas também para possibilitar privilégios à classe produtora, isto é, fortalecer produtores 

canavieiros que enfrentavam problemas financeiros. Além disso, o autor salienta que o 

programa se consolidou organicamente em escala nacional, quando estrategicamente o Estado, 

aliando-se ao setor automobilístico, criou estímulos como a venda e compra de veículos a álcool 

por meio de incentivos fiscais aos consumidores. 

  Conforme Barreto (2012), 

                                                             
8 Veículos movidos tanto à gasolina quanto à etanol (álcool). (N.A.) 
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[...] embora o Estado conservasse interesse em desenvolver uma nova matriz 

energética, visando a substituição da energia fóssil, além do objetivo de amparar 

usineiros com problemas financeiros no cenário nacional, na região do Pontal do 

Paranapanema, a expansão do PROALCOOL agregou outros interesses. Esse 

programa federal veio atender a pedidos e reivindicações de latifundiários/grileiros 

estabelecidos na região, que pleiteavam junto ao governo políticas de 

desenvolvimento e valorização de suas terras. (BARRETO, 2012, p. 33) 

 

Neste sentido, a cana-de-açúcar, no oeste do estado de São Paulo, especificamente no 

Pontal do Paranapanema, se constitui, além disso, como uma estratégia para valorizar a região 

que tem um histórico de conflito (BARRETO, 2012), estratégia legitimada, inclusive, pelo 

“Zoneamento agroambiental para o desenvolvimento sustentável da cana no estado de São 

Paulo” (Figura 8).  Thomaz Júnior (2011) aponta que a entrada da monocultura da cana e a 

instalação das agroindústrias canavieiras autônomas, por meio do PROÁLCOOL, também 

tinham como finalidade a legitimação e a valorização das terras, amparadas nos projetos de 

“desenvolvimento econômico” para a região.  

 A atividade canavieira foi introduzida no Pontal do Paranapanema com os primeiros 

canaviais e plantas agroindustriais construídas e administradas pelos latifundiários da região, 

atraídos pelos incentivos fiscais e financeiros sendo, portanto, inseridos no circuito da produção 

do etanol (BARRETO, 2012). Além disso, a região do Pontal do Paranapanema apresenta-se 

com fortes atrativos que otimizam o processo de produção da cana-de açúcar, sendo 

responsáveis pela intensificação das disputas territoriais na região.  

Segundo Thomaz Júnior (2011) 

[...] é no interior dos conflitos (territoriais) que temos o fio condutor das ações dos 

sujeitos envolvidos nesse cenário. Em decorrência, as ações que contrapõem 

trabalhadores x capital, as fissuras intercapital reveladas pela necessidade de terras 

planas, férteis e com disponibilidade hídrica - portanto, aptas à mecanização - e entre 

os próprios trabalhadores são, por excelência, os exemplos das disputas por território 

que revelam o conteúdo e os significados do processo expansionista do 

agrohidronegócio em geral. (THOMAZ JÚNIOR, 2011, p.309) 
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Figura 8 - Zoneamento Agroambiental do Setor Sucroenergético do estado de São Paulo 

 
Fonte: Secretaria de Infraestrutura e Meio-Ambiente do Estado de São Paulo 

 

A expansão do setor canavieiro, no Pontal do Paranapanema, traz, no âmbito das 

disputas, diferentes configurações quanto ao acesso às terras agricultáveis pelas unidades 

processadoras e a forma como os grandes grupos incorporam as unidades menores, muitas vezes 

em dificuldades financeiras ou já em processo de falência. Segundo Barreto 

[...] a expansão do agronegócio canavieiro, materializada nos grandes grupos, tem 

sinalizado para o surgimento de novas disputas no âmbito do Pontal do 

Paranapanema. As unidades agroprocessadoras, personificadas na figura de seus 

dirigentes/diretores, têm disputado entre si, via arrendamento ou compra, as terras 

agricultáveis da região em destaque. Em acréscimo, foi observado que, para a 

consolidação dos seus objetivos, o agronegócio canavieiro tem-se utilizado de 

inúmeras estratégias que permitem a implantação e a expansão territorial. Entre 

essas estratégias adotadas pelo capital canavieiro, têm-se destacado, sobretudo, a 

aquisição/incorporação de unidades falidas e a disputa de terras agricultáveis com 

as unidades que enfrentam problemas financeiros, como também o discurso da 

geração de emprego/renda e do desenvolvimento local/regional. (BARRETO, 

2013, p. 28) 
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Podemos observar, na Figura 9, o destaque para a região do Pontal do Paranapanema 

como área de grande concentração fundiária e com elevados índices de ocupação por 

movimentos sociais de luta pela terra. Os pontos em amarelo indicam áreas de conflitos de 

correntes de luta pela terra. Além disso, as setas indicam que esta região se apresenta como área 

propensa para a expansão da indústria sucroalcooleira. Ou seja, verificamos que existe uma 

relação bastante estreita entre a situação jurídica das terras do Pontal e seu potencial atrativo 

para atividades do agronegócio canavieiro que, por sua vez, figura como contraponto ao 

argumento da improdutividade, utilizado pelos movimentos sociais de luta pela terra. 

 
Figura 9 – São Paulo agrário 

 
 

Fonte: CUBAS, 2012. 
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Não por acaso, essa região concentra, também, o maior número de assentamentos rurais 

do estado de São Paulo (MAZZINI, 2006.). Entretanto, esses assentamentos, muitas vezes, têm 

suas dinâmicas de funcionamento e produção alteradas, pois encontram-se cercados de 

plantações de cana-de-açúcar, assim como grande parte do Pontal do Paranapanema (THOMAZ 

JÚNIOR, 2012.). Questões relacionadas ao impacto dessa expansão sucroalcooleira para a 

saúde, ambiente e trabalho, não somente na atualidade, mas também ao longo dos anos (Mapa 

2), nos estimulam a buscar possibilidades de análise que evidenciem dinâmicas decorrentes da 

relação entre transformações econômicas e ambientais. A região se destaca não apenas pela 

quantidade de áreas ocupadas pela cana-de-açúcar, mas principalmente pela velocidade com 

que essa expansão se deu. Segundo Thomaz Júnior, 

Se levarmos em conta as informações oriundas da interpretação de imagens de 

satélites, que utilizamos para apreender a dinâmica territorial da expansão da cana-de-

açúcar, no Pontal do Paranapanema e na Nova Alta Paulista, em dois momentos 

selecionados – 2002 e 2007 –, os números são mais expressivos. Isto é, se, em 2002, 

125.000 ha com cana-de-açúcar se dividiam em 70.305 ha para o Pontal do 

Paranapanema e 54.700 ha para a Nova Alta Paulista, em 2007, têm-se 342.500 ha 

para o Pontal e 102.107 ha para a Nova Alta Paulista, perfazendo um total, para a 10ª 

RA, de 569.679 ha. O salto de 380% que revela o crescimento da expansão da área 

plantada com cana-de-açúcar no Pontal do Paranapanema, mediatizada pela 

interpretação de imagens de satélite, indica que a territorialização da cana-de-açúcar 

se dá sobre áreas de pastagens e de culturas (anuais e perenes), considerando-se nisso 

também algumas frações do território dos assentamentos rurais, até meados de 2008. 

(THOMAZ JÚNIOR, 2010, p. 104) 

 

 

 Neste contexto, Mirante do Paranapanema se destaca pelo fato de ter uma divisão 

fundiária relativamente equilibrada em relação à lógica de ocupação disposta nos demais 

municípios do Pontal do Paranapanema.  Isto se deve à alta concentração de assentamentos 

rurais, oriundos da desapropriação de grandes fazendas com mais de 500 hectares. Além disso, 

isto também contribui para que as áreas de monocultivo canavieiro não sejam tão extensas em 

comparação com outros municípios da mesma região.
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                             Mapa 2 – Evolução do monocultivo de cana-de-açúcar no oeste paulista (2002-2017) 

 

Elaboração: PIMENTA, 2019.  
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2.5 – Geologia e Geomorfologia 

 

 O município de Mirante do Paranapanema está localizado no oeste do estado de São 

Paulo. Esta região encontra-se dentro da área da grande bacia sedimentar do Paraná, uma das 

principais bacias sedimentares do Brasil. 

 Segundo Ross e Moroz (1997), 

A Bacia Sedimentar do Paraná abrange uma área de cerca de 1.600.000 Km². 

Representa uma complexa fossa tectônica de forma elipsoidal com eixo maior na 

direção NNE-SSW e acha-se encravada no escudo pré-cambriano em Minas Gerais, 

São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio grande do Sul e no Uruguai, Paraguai e 

Argentina. Seu embasamento constitui-se principalmente de rochas cristalinas pré-

cambrianas e subordinadamente por rochas eopaleozóicas afossilíferas. Esta enorme 

bacia rasa encontra-se preenchida por sedimentos na maior parte continentais e alguns 

marinhos, do Siluriano Superior, Devoniano Inferior, Carbonífero Superior, 

Permiano, Triássico, Jurássico (?) e Cretáceo e ocorrem também lavas basálticas de 

idade mesozoica. (ROSS; MOROZ, 1997, p. 49) 

 

 Ross (2009) ainda aponta que  

As formas de relevo e as litologias são muito diferenciadas. Generalizando, pode-se 

afirmar que nas partes mais centrais da bacia sedimentar, tanto em terrenos 

sedimentares de arenitos como nos de basalto, prevalecem as colinas de topos 

convexos amplos nos arenitos e medianas nos basaltos. Nas proximidades das bordas 

nas partes mais elevadas, aparecem relevos planos constituindo as chapadas (Goiás, 

Triângulo Mineiro e Mato Grosso), superfícies estruturais ligeiramente convexizadas 

(Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) alternando formas de patamares e 

escarpas sobretudo no sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde aflora 

o basalto. (ROSS, 2009, p. 76) 

 

Mirante do Paranapanema apresenta afloramento das Formações “Vale do Rio do Peixe” 

e “Santo Anastácio”, “Rio Paraná” e “Serra Geral”, além de depósitos aluvionares no extremo 

sul. Segundo Milani (2007), 

O Grupo Bauru corresponde a depósitos de trato de sistemas de clima semi-árido, 

formado por leques aluviais marginais, lençóis de areia atravessados por sistemas 

fluviais efêmeros e zona endorrêica paludial, que alimentaram o deserto interior 

correspondente ao Grupo Caiuá. A Formação Vale do Rio do Peixe compreende 

estratos tabulares de arenitos finos a finos marrons claros rosados a alaranjado, de 

seleção moderada a boa. Intercalados com siltitos ou lamitos arenosos de cor creme a 

marrom, maciços ou com estratificação plano-paralela pouco definida, fendas de 

ressecação e feições tubulares (bioturbação). Os arenitos têm aspecto maciço ou 

estratificação cruzada tabular e acanalada de médio a pequeno porte ou 

estratificação/laminação plano-paralela grosseira (superfícies onduladas com 

climbing ripples eólicos, ondulações de adesão e planos com lineação de partição). 

Corresponde a depósitos eólicos de extensas áreas planas de lençóis de areia e campos 

de dunas baixas, com depósitos de loesse retidos em corpos aquosos efêmeros. No 

norte do Paraná há ocorrência restrita de conglomerados e arenitos conglomeráticos 

imaturos, ricos em ventifactos. (MILANI et al, 2007, p. 277-278) 
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A formação “Vale do Rio do Peixe” está localizada mais na região norte do município, 

resultando em relevos mais dissecados, com colinas de topos convexos e rampas mais íngremes. 

 À medida em que se aproxima da calha do Rio Paranapanema (sul do município), 

afloram as formações “Santo Anastácio”, “Rio Paraná” (ambas compostas por rochas 

sedimentares). O relevo acompanha esta transição tornando-se mais suave, com vertentes de 

rampas mais alongadas e menos íngremes. Já ao sul aflora a formação “Serra Geral” (composta 

por rochas magmáticas ígneas. (Mapa 3). 

O relevo de Mirante do Paranapanema apresenta padrões de de formas semelhantes 

“Denudacional convexo”, com índices de fragilidade considerados como de “nível 3” (nível 

“MÉDIO”) e “Denudacional tabular” com índices de fragilidade de “nível 2” (nível “FRACO”), 

além das áreas de Agradação - Planície fluvial (Apf) no extremo sul. (Fotos 3, 4 e 5) (Mapa 4) 
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Mapa 3 – Mapa geológico do município de Mirante do Paranapanema – SP 

 

Fonte: IG. 
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Mapa 4 – Mapa de Padrões de Formas Semelhantes e Índices de Dissecação do relevo do município de Mirante do 

Paranapanema – SP 

 

Fonte: ROSS; MOROZ, 1997. 
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Foto 3 –Padrões de Formas Semelhantes “Denudacional convexo” (Dc) 

 
Fonte: PIMENTA, 2019. 

 
Foto 4 – Padrões de Formas Semelhantes “Denudacional tabular” (Dt) 

 
 Fonte: PIMENTA, 2019. 
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Foto 5 – Padrões de Formas Semelhantes de Agradação – Planície fluvial (Apf) 

 
Fonte: PIMENTA, 2019. 

 

 

Quanto à “fragilidade do relevo”, o município apresenta uma predominância de áreas 

de fragilidade de nível “Muito fraco” (29,5%), seguida pelas áreas de nível “Fraco” (23,8%), 

áreas “Restritas”, ou seja, sujeitas à inundação (11,8%) e apenas 1% de áreas com fragilidade 

considerada “Muito forte”. (Gráfico 1 e Mapa 5) 

 

Gráfico 1 – Níveis de fragilidade do relevo do município de Mirante do Paranapanema–SP (%) 

 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 
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Mapa 5 – Mapa da fragilidade do relevo do município de Mirante do Paranapanema – SP 

 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 
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2.6 - Pedologia 

 

 Mirante do Paranapanema apresenta características pedológicas com a presença de, 

Latossolos vermelhos, Argissolos vermelhos, Argissolos vermelho-amarelos e Gleissolos. 

(Mapa 6) 

 

Mapa 6 – Mapa Pedológico do município de Mirante do Paranapanema – SP       

 
Fonte: OLIVEIRA et al, 1999.                   

Org.: PIMENTA, 2019.        

 

Segundo o Manual de Pedologia do IBGE (2015), os Gleissolos estão associados a 

ambientes com áreas sujeitas a alagamento (margens de rios, ilhas ou planícies de inundação). 

Apresentam coloração cinza, azulada ou esverdeada, denotando presença de umidade. 

Apresentam alta ou baixa fertilidade natural, tendo a má drenagem como sua principal limitação 

para uso. (IBGE, 2015) 

Os Argissolos, segundo o Manual de Pedologia do IBGE (2015), são caracterizados 

pelo aumento de argila do horizonte superficial “A” para o subsuperficial “B”, do tipo “textural” 

(Bt). As cores do horizonte “Bt” podem ser avermelhadas ou acinzentadas, enquanto o 

horizonte “A” apresenta cores mais escuras. Sua profundidade é variável de “pouco profunda” 
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a “profunda” e são característicos de relevos pouco ondulados ou ondulados. Juntamente com 

os Latossolos, são os mais encontrados no Brasil, ocorrendo praticamente em todas as regiões. 

(IBGE, 2015) 

Os Latossolos estão localizados predominantemente nos extremos leste e oeste do 

município, ocorrendo em áreas de relevos com padrão de dissecação Denudacional Tabular 

(Dt). Ocorrem com maior frequência em ambientes cujo relevo oferece a possibilidade de 

predominância de infiltração, resultando em solos bastante profundos.  

Segundo o Manual de Pedologia do IBGE (2015),  

A relação silte/argila e elemento indicador de intemperismo para alguns solos 

tropicais e da ideia indireta da mobilidade de argilas, quando e determinada para todos 

os horizontes do solo. É um dos parâmetros usados para distinguir Latossolos (índice 

máximo de 0,7 para solos de textura media e 0,6 para os solos de textura argilosa) de 

solos mais jovens (Cambissolos). Tal relação não é decisiva para distinção de 

Latossolos, quando se trata de material de natureza sedimentar. (IBGE, 2015, p. 155) 

 

 

 Os Latossolos presentes no município de Mirante do Paranapanema são caracterizados 

como LV45 – Latossolos Vermelhos distróficos “A” moderado, textura média, relevo plano e 

suave ondulado. São definidos pela AGEITEC como 

Solos de intemperização intensa chamados popularmente de solos velhos, sendo 

definidos pelo SiBCS (Embrapa, 2006) pela presença de horizonte diagnóstico 

latossólico e características gerais como: argilas com predominância de óxidos de 

ferro, alumínio, silício e titânio, argilas de baixa atividade (baixa CTC), fortemente 

ácidos e baixa saturação de bases. Apresenta normalmente baixa fertilidade, exceto 

quando originados de rochas mais ricas em minerais essenciais às plantas, acidez e 

teor de alumínio elevados. Possuem boas condições físicas para o uso agrícola, 

associadas a uma boa permeabilidade por serem solos bem estruturados e muito 

porosos. Porém, devido aos mesmos aspectos físicos, possuem baixa retenção de 

umidade, principalmente os de textura mais grosseira em climas mais secos. 

(AGEITEC, s/d) 

 

 Quanto aos níveis de fragilidade adotados por Ross (1994), os solos de Mirante do 

Paranapanema estão divididos conforme a Quadro 10. 

Quadro 10 – Níveis de fragilidade dos solos de Mirante do Paranapanema-SP 

Nível de fragilidade dos solos de Mirante do Paranapanema – SP  

LV45 PV4 PVA2 GX9 

2 4 4 5 

Fonte: ROSS, 1994. 

Org.: PIMENTA, 2019
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2.7 – Clima 

 

 O Pontal do Paranapanema apresenta características climáticas contrapondo estações 

úmidas (principalmente nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro) e secas, sujeitas a 

influências atmosféricas de sistemas sulamericanos.  

De acordo com Monteiro (1973), é caracterizado pela diferença bem definida de dois 

períodos durante o ano, sendo um período seco (inverno), sob influência predominante de 

sistemas polares, e um período chuvoso (verão), sob influência de sistemas tropicais, com média 

de precipitação anual entre 1200 e 1500mm e temperatura média de 22°C (Figura 10). Segundo 

Boin,  

Como o Oeste do estado de São Paulo encontra-se numa área de transição climática, 

compartilhada pelos sistemas atmosféricos inter e extratropicais, nele ocorre conflito 

entre as massas Tropical Atlântica e Tropical Continental, e a massa Polar Atlântica, 

havendo ainda participação esporádica da massa Equatorial Continental. O estudo das 

características da circulação atmosférica e dos sistemas atmosféricos geradores dos 

tipos de tempo, nesta região, permite análises capazes de traçar um quadro preciso da 

distribuição temporal e espacial das chuvas no Oeste paulista. (BOIN, 2000, p.23) 

 

 O município de Mirante do Paranapanema encontra-se na faixa IX do mapa presente na 

Figura 11. Esta área sofre maiores influências das massas polares por estar localizada mais ao 

sul. Embora não seja o suficiente para mudar o caráter seco da região, isto permite que haja 

uma maior pluviosidade durante os períodos de inverno. 

As características pluviométricas têm uma importância fundamental quando são 

consideradas as suas relações com os solos e o relevo existente na região, bem como 

com os tipos de atividade de uso do solo, particularmente no que diz respeito às 

precipitações excepcionais, face à capacidade de saturação hídrica do solo na época 

de sua preparação para o plantio. (BOIN, 2000, p.23) 

 

 

 

 Nas últimas décadas, na região do Pontal do Paranapanema, o menor índice 

pluviométrico foi registrado em 1985, com 990,2 mm, e o máximo de 1787,5 mm no ano de 

2015. A média registrada neste período é de 1323,4 mm. (SANTOS; ROCHA, 2017) 
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Figura 10 – Variabilidade das chuvas na IGRHI 22 – 1970 a 2015 
 

 
 

Fonte: SANTOS; ROCHA, 2017. 

 

 

 

 

Figura 11 -  Esquema representativo das feições climáticas individualizadas no território paulista dentro das 

células climáticas regionais e das articulações destas nas faixas zonais 

 
 

Fonte: MONTEIRO, Carlos A. de F. A dinâmica climática e as chuvas no estado de São Paulo. São Paulo: 

IGOG/USP, 1973.  

Org.: BOIN, 2000. 
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2.8 – Uso e Cobertura da terra 

 

 O uso da terra, dentre as variáveis que compõe a análise de Fragilidade Ambiental de 

uma área, apresenta-se como a mais dinâmica delas. Seu tempo de transformação obedece a 

uma escala de tempo humana, e não geológica. Portanto, trata-se de um elemento de extrema 

relevância ao se adotar medidas que tenham o objetivo de minimizar danos à natureza. Tanto 

no âmbito do Planejamento Territorial, quanto em relação às formas de manejo da terra, o uso 

da terra merece uma atenção especial ao se pensar “o quê” e “como” uma determinada área 

produzirá um determinado produto. Os dados de uso da terra em Mirante do Paranapanema são 

referentes ao ano de 2013, mesmo período em que os dados sobre as áreas plantadas com cana-

de-açúcar foram disponibilizados pelo projeto “Canasat”, do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE). 

Mirante do Paranapanema apresenta uso da terra com predomínio de pastagens (41,2%) 

e intensa presença de monocultura de cana-de-açúcar (34,4%). As outras culturas presentes 

estão divididas em poucas áreas com silvicultura (0,1%), áreas consideráveis de outras culturas 

temporárias (22%) e pouquíssimos fragmentos florestais (1,95%). (Mapa 6 e Gráfico 2) 

 

Gráfico 2 – Uso da terra do município de Mirante do Paranapanema – SP (%) 

 

Fonte: IBGE; DATACETAS. 

Org.: PIMENTA, 2019. 
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 Devido às grandes extensões de muitas de suas propriedades e do relevo aplainado, 

principalmente na porção sudoeste do município, Mirante do Paranapanema passou por um 

intenso processo de substituição de áreas de pastagem para o monocultivo canavieiro. 

As outras culturas temporárias, em Mirante do Paranapanema, estão localizadas 

principalmente em áreas de assentamentos rurais. O município conta com o maior número de 

assentamentos do estado de São Paulo e a atividade pecuária de gado de leite também está 

bastante associada à produção dessas famílias.    

Dentre os usos da terra presentes no município de Mirante do Paranapanema, 

destacamos a atividade pecuária como uma das que oferecem maiores níveis de fragilidade 

(Quadro 11). O pisoteio de gado compacta as gramíneas e o solo, formando zonas de 

convergência de fluxos de águas pluviais. Assim, o escoamento superficial concentrado tende 

a formar processos erosivos lineares, dando origem a sulcos, ravinas e (a menos que alguma 

medida de contenção seja adotada) voçorocas.       

 

Quadro 11 – Níveis de fragilidade do uso da terra de Mirante do Paranapanema-SP 

Nível de fragilidade do uso da terra de Mirante do Paranapanema – SP  

Área urbana Cana-de-

açúcar 

Pastagem Silvicultura Cultura 

temporária 

Floresta 

1 4 4 2 4 1 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 
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Mapa 7 – Mapa de uso da terra do município de Mirante do Paranapanema – SP      

 
Fonte: IBGE; DATACETAS.                    

Org.: PIMENTA, 2018.             
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Capítulo III – CORRELAÇÕES ENTRE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / USO DA 

TERRA E ESTRUTURA FUNDIÁRIA DE MIRANTE DO PARANAPANEMA 
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3.1 – Estruturação fundiária de Mirante do Paranapanema - SP 

 

Para um melhor entendimento sobre as variáveis que determinam o uso da terra e os 

impactos que este tem sobre o ambiente, elaboramos um mapeamento referente à estrutura 

fundiária de Mirante do Paranapanema. Para isso, utilizamos informações disponíveis no 

“Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural” (SICAR). Acessando o site do SICAR, é 

possível consultar o “Cadastro Ambiental Rural” (CAR) de todos os municípios brasileiros. 

 Para analisarmos a estrutura fundiária de Mirante do Paranapanema (Tabela 1), 

tomamos como base a política de desapropriação de fazendas com mais de 500 hectares para a 

criação de assentamentos rurais destinados à Reforma Agrária. Os lotes que constituem os 

assentamentos criados em Mirante do Paranapanema possuem 20 hectares. Assim, as categorias 

de tamanho das propriedades foram assim adotadas: 

 

Tabela 1 – Estrutura Fundiária de Mirante do Paranapanema – SP (ha) 

Estrutura Fundiária de Mirante do Paranapanema – SP (ha) 

Tamanho da Propriedade Área (ha) Área Total (ha) 

Pequena Propriedade 0 – 100 24201,14 

Média Propriedade 101 – 500 25578,35 

Grande Propriedade Acima de 500 28757,37 

Assentamentos Rurais Lotes com 20 hectares 33377,47 

Área não cadastrada ------------ 11946,49 

TOTAL  123860,83 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 

 

 Embora a maior parte dos imóveis esteja com a situação regularizada perante o SICAR, 

algumas áreas aparecem em branco nos mapas, pois não constam como “áreas cadastradas”. 

Este é um dado que deve ser levado em consideração ao se analisar o uso da terra, pois, como 

veremos mais adiante, tratam-se de áreas onde verificamos presença de monocultivo de cana-

de-açúcar. Assim, voltamos a frisar que, segundo Feliciano (2009), a região do Pontal do 

Paranapanema conta com várias propriedades alvos de processos judiciais, muitos deles já 

julgados e sentenciados em favor do Estado. Entretanto, fatores de âmbito político acabam por 

atrasar e até mesmo impedir que as ações sejam executadas, intensificando ainda mais a lógica 

de concentração de terras e a destinação destas para o atendimento de interesses do agronegócio 

canavieiro. 
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O Gráfico 3 nos permite observar que Mirante do Paranapanema, apesar do histórico 

de concentração fundiária, apresenta (atualmente) um índice até mesmo equilibrado em relação 

à distribuição de suas terras. Isto porque o município, principalmente durante a década de 1990, 

passou por grandes transformações na composição de suas propriedades, passando a ser o 

município da região que conta com o maior número de assentamentos rurais, sendo 29 

assentamentos estaduais e 02 federais. Ao todo, são 1324 lotes distribuídos em uma área de 

31.675,56 ha9. 

 

Gráfico 3 – Estrutura fundiária do município de Mirante do Paranapanema-SP (%) 

 
Elaboração: PIMENTA, 2019. 

 

  Ao analisarmos a estrutura fundiária de Mirante do Paranapanema (Mapa 7), podemos 

observar, também, algumas características ligadas à infraestrutura na distribuição das terras. O 

município de Mirante do Paranapanema, em sua porção sudeste, é cortado pela ferrovia “Ramal 

de Dourados”, já desativada, mas que, na metade dos anos 1950, prometia estabelecer uma 

ligação entre a ferrovia “Alta Sorocabana” e a cidade de Dourados, antigo estado do Mato 

Grosso, atual Mato Grosso do Sul. Esta ligação permitia, praticamente, uma travessia do 

território brasileiro no sentido leste - oeste. A ferrovia não foi finalizada, chegando apenas até 

o município de Euclides da Cunha – SP. A instalação de obras de infraestrutura (tal como as 

ferrovias) constituem elementos que agregam valor às terras do entorno, consequentemente, 

tornando esta região do município bastante valorizada, do ponto de vista imobiliário. Em 

                                                             
9 Fonte: Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP): Disponível em 

http://www.itesp.sp.gov.br/br/info/acoes/assentamentos.aspx (N.A.) 

http://www.itesp.sp.gov.br/br/info/acoes/assentamentos.aspx
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contrapartida, a desativação (ou, neste caso, a sequer “não inauguração”) desta estrada também 

leva consigo o valor agregado. Observando o Mapa 8, apontamos a presença de assentamentos 

rurais, predominantemente, na porção sudeste do município, exatamente às margens da ferrovia 

desativada. Enquanto isso, as “Grandes propriedades” ocupam de forma mais intensa as regiões 

próximas às rodovias, no caso de Mirante do Paranapanema, única infraestrutura de escoamento 

da produção por via terrestre. Isto nos permite analisar, de forma qualitativa, alguns aspectos 

referentes à territorialização do agronegócio e dos assentamentos rurais no município de 

Mirante do Paranapanema. Neste caso, a perda de valor imobiliário agregado tem influência na 

escolha de terras destinadas às políticas de Reforma Agrária? Como se deu a relação entre os 

valores pagos aos antigos proprietários (em forma de indenização) e o valor da terra? 

Obviamente, não se trata de uma pesquisa com discussões mais aprofundadas sobre 

questões econômicas ou preços de terras. Porém, algumas indagações emergem durante o 

processo de análise das transformações ocorridas no espaço através dos tempos e é justamente 

nestas questões que encontramos as inquietações que nos motivam a melhor entender e 

conhecer a realidade que vivemos.
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Mapa 8 – Mapa da estrutura fundiária do município de Mirante do Paranapanema – SP  

 
Fonte: INCRA. 

                      Org.: PIMENTA, 2019. 
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3.2 – Correlações entre a estrutura fundiária e o relevo de Mirante do Paranapanema 

 

A estrutura fundiária pode ser também analisada de acordo com suas correlações entre 

as características naturais presentes. Dentre elas, uma das que adquire maior relevância é a 

composição do relevo. Isto porquê esta variável influencia diretamente em estimativas de custos 

relacionados às medidas de mitigação e controle de processos erosivos, decisão sobre quais 

culturas a serem praticadas em determinado terreno e tipos de solos, entre outros. Portanto, a 

varável “relevo” se apresenta com um papel de protagonismo nas decisões que servem de base 

para o ordenamento territorial de uma região, principalmente quando envolve práticas agrícolas.  

A importância da variável “relevo” nos provoca a questionarmos como os diferentes 

tamanhos de propriedades estão distribuídos de acordo com o relevo do município de Mirante 

do Paranapanema. Isto porque a prática de culturas como a pecuária de corte e o monocultivo 

de cana-de-açúcar, via de regra, busca se instalar em terrenos com relevos mais planos, com 

maior possibilidade da atuação de máquinas e com diminuição de custos relacionados à 

manutenção da terra e combate a processos erosivos. Portanto, cabe questionarmos qual 

categoria de propriedade está presente em cada tipo de relevo. (Mapa 9) 

A Tabela 2 traz a divisão das propriedades em quatro categorias diferentes, as quais 

são: “Grandes propriedades”, “Médias propriedades”, “Pequenas propriedades”, 

“Assentamentos rurais” e “Áreas não cadastradas”. 

 

Tabela 2 – Apropriação do relevo segundo as categorias de propriedades no município de Mirante do 

Paranapanema-SP (ha) 

Apropriação do relevo segundo as categorias de propriedades no município de Mirante do 

Paranapanema-SP (ha) 

Categoria Dc - Denudacional 

Convexo 

Dt - Denudacional 

Tabular 

Apf – Agradação – 

Planície fluvial 

Grandes propriedades 12414,02 16071,80 271,54 

Médias propriedades 14651,69 10874,61 52,03 

Pequenas propriedades 14748,13 9453,00 0 

Assentamentos rurais 21172,01 11325,08 880,36 

Áreas não cadastradas 6737,82 5136,99 71,67 

TOTAL (ha) 69723,69 52861,51 1275,62 

TOTAL (%) 56,3 42,7 1 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 



88 
 

Mapa 9 – Mapa correlação entre estrutura fundiária e Padrões de Formas Semelhantes e índices de dissecação do relevo do 

município de Mirante do Paranapanema – SP 

 
  Elaboração: PIMENTA, 2019. 
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A categoria “Grandes propriedades” tem a maior parte de sua área total (55,9%) 

localizada em porções do relevo com padrão Denudacional tabular (Dt), ocupando 16071,80 

ha. Já as “Grandes propriedades” localizadas em porções do relevo com padrão Denudacional 

convexo (Dc), ocupam 12414,02 ha, ou seja, 43,1% de sua área total. Apenas 1% das “Grandes 

propriedades” (271,54 ha) ocupam áreas de Agradação – Planície fluvial (Apf). (Gráfico 4) 

 

Gráfico 4 – Apropriação do relevo por “Grandes propriedades” no município de Mirante do Paranapanema-SP 

(%) 

 
Elaboração: PIMENTA, 2019. 

 

Podemos observar, portanto, que as “Grandes propriedades” ocupam majoritariamente 

as áreas mais planas, com menores tendências à ocorrência de processos erosivos e que, assim, 

acarretam menores custos relacionados ao manejo da terra para a mitigação desses processos. 

Além disso, contam com maior possibilidade de pedogênese10. 

A categoria “Médias propriedades”, por sua vez, tem a maior parte de suas áreas (57%) 

presente em terrenos com padrão Denudacional convexo (Dc), em um total de 14651,69 ha. Os 

terrenos localizados em áreas de padrão Denudacional tabular (Dt) totalizam 10874,61 ha 

(42,5%). As áreas de “Médias propriedades” localizadas em áreas de “Agradação – Planície 

fluvial” (Apf) ocupam 1%, contando com 52,03 ha. (Gráfico 5) 

                                                             
10 Pedogênese: Formação de solo possibilitada pela maior possibilidade de infiltração de água. Processo 

contraposto à “Morfogênese”, a qual se caracteriza pela predominância de processos erosivos. N.A. 
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Gráfico 5 – Apropriação do relevo por “Médias propriedades” no município de Mirante do Paranapanema-SP 

(%)

 
 Elaboração: PIMENTA, 2019. 

 

 Observamos, aqui, uma inversão em relação à lógica presente na análise das “Grandes 

propriedades”. As “Médias propriedades”, em sua maioria, ocupam áreas de padrão mais 

dissecado, com vertentes mais inclinadas e, portanto, mais propensas às ações erosivas. Isto 

acarreta maior necessidade de uso de medidas de contenção como curvas de nível e constante 

monitoramento. 

 Em relação às “Pequenas propriedades”, estas totalizam 14748,13 ha presentes em áreas 

de padrão Denudacional convexo (Dc), ou seja, 60% do total. Já as áreas de padrão 

Denudacional tabular (Dt) correspondem a 39,1% (9453,00 ha) do total das “Pequenas 

propriedades”. Não foram verificadas áreas de Agradação – Planície fluvial (Apf) nas áreas de 

“Pequenas propriedades”. 

 As “Pequenas propriedades” apresentam uma discrepância ainda maior quando 

comparamos os níveis de apropriação do relevo, concentrando-se muito mais em áreas de 

padrão Denudacional convexo (Dc). Desta forma, podemos inferir que a distribuição fundiária 

de Mirante do Paranapanema apresenta uma estrutura na qual a diminuição da área da 

propriedade está diretamente ligada ao aumento das possibilidades de ocorrência de processos 

erosivos se levarmos em consideração as características naturais do relevo. (Gráfico 6) 
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Gráfico 6 – Apropriação do relevo por “Pequenas propriedades” no município de Mirante do Paranapanema-SP 

(%)

 
 Elaboração: PIMENTA, 2019. 

 

 As áreas ocupadas pela categoria “Assentamentos rurais” no município de Mirante do 

Paranapanema exigem um maior nível de atenção ao serem analisadas, isto porque é necessário 

um entendimento mais aprofundado em relação ao seu processo de ocupação através da história. 

 Originalmente, os assentamentos rurais, embora hoje estejam enquadrados na categoria 

“Pequenas propriedades” (se levarmos em consideração o tamanho dos lotes), ocupavam áreas 

de fazendas cujas propriedades contavam com mais de 500 ha (cada uma). Isto pode ser 

verificado ao acessarmos o portal do SICAR, onde observamos que cada um dos assentamentos 

rurais ainda está cadastrado como uma única propriedade, pois o título de posse pertence ao 

Estado, dando ao assentado o direito de usufruto da área. Por este motivo, atribuímos aos 

assentamentos rurais uma categoria à parte para analisá-los. 

 A categoria “Assentamentos rurais” conta com 21172,01 ha (63,4%) de sua área total 

presente em terrenos com padrão Denudacional convexo (Dc). As áreas de padrão 

Denudacional tabular (Dt) ocupam 11325,08 ha (33,9%) e as áreas de Agradação – Planície 

fluvial (Apf) ocupam 880,36 ha (2,7%). (Gráfico 7)  

 

 

 

 

Gráfico 7 – Apropriação do relevo por “Assentamentos rurais” no município de Mirante do Paranapanema-SP 

(%) 
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Elaboração: PIMENTA, 2019. 

 

 Embora estejam localizados em áreas que, originalmente, contavam com a presença de 

fazendas (ou seja, “Grandes propriedades”), os assentamentos rurais apresentam a maior 

discrepância em relação ao processo de apropriação do relevo, contando com a presença de 

assentamentos quase duas vezes mais em relevos com padrão Denudacional convexo (Dc), ou 

seja, com maior propensão à ocorrência de problemas com processos erosivos. Diante disto, 

cabe refletirmos sobre o caráter “qualitativo” das terras destinadas à Reforma Agrária, pois 

podemos observar que, predominantemente, o processo de desapropriação ocorreu em áreas 

cujas fazendas ocupavam relevos que exigem maiores custos de manejo e mais susceptíveis a 

processos erosivos, acarretando maior ônus para o produtor. 

 As “Áreas não cadastradas”, assim como as “Médias propriedades”, “Pequenas 

propriedades” e “Assentamentos rurais”, estão predominantemente presentes em áreas de 

relevo Denudacional convexo, com 6737,82 ha (56,4%) ocupados. Ainda contam com 5136,99 

ha presentes em áreas de relevo Denudacional tabular (Dt) e 71,67 ha (0,6%) em áreas de 

Agradação – Planície fluvial. (Gráfico 8) 
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Gráfico 8 – Apropriação do relevo por “Assentamentos rurais” no município de Mirante do Paranapanema-SP 

(%) 

 
Elaboração: PIMENTA, 2019. 

 

 Para um melhor entendimento sobre o processo de apropriação do relevo em Mirante 

do Paranapanema, analisamos também a taxa de distribuição das propriedades segundo as 

categorias de “Padrões de Formas Semelhantes” e “Índices de Dissecação do Relevo” do 

município. 

 As áreas de padrão Denudacional convexo (Dc) ocupam um total de 69723,69 ha, 

equivalendo a 56,6% de todo o território de Mirante do Paranapanema, ou seja, mais da metade 

do município inteiro. Já as áreas de padrão Denudacional tabular (Dt) ocupam 52861,51 ha, 

correspondendo a 42% do total do município. Por fim, as áreas de Agradação – Planície fluvial 

(Apf) ocupam 1275,62 ha, totalizando 1% da área total estudada.  

 Assim, a partir do Gráfico 9, observamos que a categoria fundiária que mais ocupa os 

terrenos Dc são os “Assentamentos rurais”, ocupando 30,35% do total, seguido pelas “Pequenas 

propriedades” e “Média propriedades”, ocupando 21,15% e 21% respectivamente. As “Grandes 

propriedades” ocupam 17,8% e as Áreas não cadastradas 9,7%. 

 Em relação aos terrenos de padrão Dt, estes têm 30,4% ocupados por “Grandes 

propriedades, 21% por “Assentamentos rurais”, 20,6% por “Médias propriedades”, 17,9% por 

“Pequenas propriedades” e 9,7% por “áreas não cadastradas”. 

 Por fim, as áreas Apf são ocupadas em 69% do total de sua área por “Assentamentos 

rurais”, 21,3% “Grandes propriedades”, 5,6% por “Áreas não cadastradas” e não há registro de 

“Pequenas propriedades” (0%). 
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 Portanto, as “Grandes propriedades”, embora ocupem 23,2% de todo o território de 

Mirante do Paranapanema (Gráfico 2), apresentam o maior índice de concentração em áreas de 

padrão Denudacional tabular (30,4%). Além disso, as áreas Dt são as que apresentam o menor 

índice de apropriação por “Pequenas propriedades”, com 17,9%11. 

 As áreas de padrão Denudacional convexo (mais propensas a processos erosivos pela 

maior declividade das vertentes) tem a maior parte (30,35%) ocupada por “Assentamentos 

rurais”, categoria fundiária de maior índice de ocupação do território total do município – 26,9% 

(Gráfico 2), seguida pelas “Pequenas propriedades” (19,5% do total do município), ocupando 

21,15%. Neste caso, voltamos a mencionar o fato de que os assentamentos rurais de Mirante do 

Paranapanema foram formados a partir da desapropriação de fazendas julgadas devolutas e que 

apresentavam uma área superior a 500 ha.  

Destacamos que, a partir destes dados, podemos inferir que áreas de “Grandes 

propriedades” apresentam um maior índice de apropriação de áreas mais “privilegiadas”, uma 

vez que áreas de padrão Dt apresentam menor susceptibilidade a processos erosivos pela baixa 

declividade do terreno. Além disso, observamos que as fazendas destinadas à instalação de 

assentamentos rurais foram, em sua maioria, fazendas localizadas em áreas de padrão Dc, ou 

seja, mais sujeitas aos processos erosivos. As “Pequenas propriedades” seguem a mesma lógica, 

tendo seu maior índice de apropriação em áreas de padrão Dc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Neste caso, consideramos apenas as áreas cadastradas no SICAR. (N.A.) 
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Mapa 10 - Mapa de declividade do município de Mirante do Paranapanema - SP 

 

Fonte: Pimenta, 2019. 
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Gráfico 9 – Apropriação do relevo segundo as categorias de padrão de dissecação do relevo no município de 

Mirante do Paranapanema-SP (%) 

 
Elaboração: PIMENTA, 2019. 

 

A apropriação do relevo em Mirante do Paranapanema também foi mapeada com base 

nos níveis de fragilidade do relevo do município com o objetivo de podermos observar qual 

categoria fundiária dispõe de terras mais “favoráveis” no sentido de não serem tão propensas a 

processos erosivos. (Tabela 3) 

 
Tabela 3 – Fragilidade do relevo e apropriação fundiária em Mirante do Paranapanema – SP (ha) 

Fragilidade do relevo e apropriação fundiária em  

Mirante do Paranapanema – SP (ha) 

 Restrito Muito fraco Fraco Médio Forte Muito forte 

Pequenas 

propriedades 

2718,92 6076,38 6368,46 5408,62 2965,51 318,24 

Médias 

propriedades 

2929,2 7074,56 6037,46 5681,32 2702,07 314,59 

Grandes 

propriedades 

3703,21 9989,93 5760,96 7163,47 2519,90 72,57 

Assentamentos 

rurais 

3928,62 6355,63 7755,93 7807,26 3401,67 162,79 

Áreas não 

cadastradas 

1844,72 4524,02 4314,09 3869,83 1881,35 209,41 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 

 

  Conforme exposto na Tabela 3, a categoria “Grandes propriedades” se destaca como a 

que detém a maior parte das áreas de fragilidade do relevo “Muito fraca” (34,2%) e a que detém 

as menores parcelas de áreas com níveis de fragilidade “Forte” (8,6%) e “Muito forte” (0,3%). 
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Já os “Assentamentos rurais” são a categoria fundiária que detém a maior parcela de nível 

“Médio” (26,4%), a segunda com mais áreas de nível “Forte” (11,5%) e a mais presente nas 

áreas de nível “Muito forte” (2,7%), lembrando que a categoria “Assentamentos rurais” se 

originou a partir da desapropriação de antigas fazendas, ou seja, grandes propriedades. (Gráfico 

10) 
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Gráfico 10 – Estrutura fundiária e apropriação do relevo no município de Mirante do Paranapanema - SP (%) 

 
Elaboração: PIMENTA, 2019. 
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3.3 – Apropriação do relevo pelo monocultivo de cana-de-açúcar no município de Mirante 

do Paranapanema 

 

O monocultivo de cana-de-açúcar é a atividade agrícola que mais se expandiu no oeste 

paulista nos últimos 30 anos. Isto porque a região oferece a esta cultura todas as condições 

necessárias para que esta prática possa se reproduzir de maneira a multiplicar ainda mais seu 

nível de rentabilidade. (BARRETO, 2012) 

 Neste tópico, apresentamos uma correlação entre a territorialização do monocultivo da 

cana-de-açúcar e a apropriação do relevo em Mirante do Paranapanema. O município em 

questão apresenta extensas áreas ocupadas por esta cultura (Mapa 7), nos provocando a 

questionar quais as características naturais destes terrenos e de que forma podemos entender a 

articulação entre estas duas variáveis. 

 O monocultivo de cana-de-açúcar, na região do Pontal do Paranapanema, apresenta 

elevados índices de tecnificação da produção em todas as suas fases (BARRETO, 2012). Esta 

característica nos permite inferir que, predominantemente, as lavouras necessitam de terrenos 

com baixos níveis de declividade (Mapa 10), pois o maquinário necessário não opera em áreas 

intensamente dissecadas. O Mapa 11 nos apresenta de que forma o monocultivo de cana-de-

açúcar se apropria do relevo no município de Mirante do Paranapanema. A presença desta 

cultura nas porções de padrão Denudacional convexo se dá em 41,6% do total de áreas 

plantadas. As áreas de padrão Denudacional tabular contam com 58,3% das plantações e as de 

Agradação – Planície fluvial (Apf), 0,01% (Tabela 4 - Gráfico 11). Portanto, o monocultivo 

de cana-de-açúcar, em Mirante do Paranapanema, apropria-se do relevo de forma predominante 

nas áreas de padrão Denudacional tabular (Dt). 

 

Tabela 4 – Apropriação do relevo pelo monocultivo de cana-de-açúcar no município de Mirante do Paranapanema 

(ha - %) 

Apropriação do relevo pelo monocultivo de cana-de-açúcar no município de Mirante do 

Paranapanema – SP (ha - %) 

Categoria Área (ha) Ocupação (%) 

Dc – Denudacional convexo 17342,93 41,6 

Dt – Denudacional tabular 24317,32 58,3 

Apf – Agradação – Planície fluvial 52,86 0,1 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 

 
Gráfico 11 – Apropriação do relevo pelo monocultivo de cana-de-açúcar no município de Mirante do 

Paranapanema-SP (%) 
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Elaboração: PIMENTA, 2019. 
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Mapa 11 – Mapa de apropriação do relevo pelo monocultivo de cana-de-açúcar no município de Mirante do Paranapanema – SP (2013). 

 

Fonte: DATACETAS; ROSS; MOROZ, 1997.                         

Org.: PIMENTA, 2019.             
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3.4 – Apropriação do solo no município de Mirante do Paranapanema 

 

Para o presente estudo, categorizamos os tipos de solo segundo seus níveis de fragilidade 

a processos erosivos. Aplicamos a correlação entre a estrutura fundiária e os tipos de solo com 

o objetivo de demonstrar de que forma a lógica fundiária s distribui não apenas em relação ao 

relevo, mas também em relação ao tipo de solo. Além disso, diferentes tipos de solo também 

responderão a qual relevo estão inseridos, pois a diferenciação dos solos se dá, dentre outros 

fatores, também pela capacidade de maior ou menor infiltração de água.  

De acordo com o Gráfico 12, os “Latossolos vermelhos” (LV45) estão localizados 

principalmente em áreas de “Grandes propriedades” (30,1% do total). As áreas de “Argissolos 

vermelhos” (LV4) são ocupadas predominantemente por “Assentamentos rurais” (37,8%).  Os 

“Argissolos Vermelho-Amarelos” (PVA2) estão presentes principalmente nas “Pequenas 

propriedades” (39,5%). Por fim, as áreas de “Gleissolos” (GX9) são ocupadas, em sua maioria, 

por “Assentamentos rurais” (68%).  

Considerando os níveis de fragilidade de cada tipo de solo (Quadro 10), observamos 

que nas “Grandes propriedades”, majoritariamente, estão localizadas as áreas com nível “2” 

(baixo) de fragilidade (LV45). As “Médias propriedades” seguem na mesma linha, porém 

ocupando uma área menor (23%).  As “Pequenas propriedades” (com o PVA2) e os 

“Assentamentos rurais” (com o PV4), por sua vez, concentram a maior parte das áreas com 

solos de fragilidade nível “4” (Alto). Ou seja, não apenas em relação ao relevo, mas também 

em relação aos tipos de solo, Mirante do Paranapanema tem suas áreas mais privilegiadas 

ocupadas por “Grandes propriedades”.  
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Gráfico 12 – Apropriação dos tipos de solo segundo a estrutura fundiária do município de Mirante do Paranapanema-SP (%) 

 

 Elaboração: PIMENTA, 2019. 



104 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV – FRAGILIDADE AMBIENTAL E APROPRIAÇÃO DO RELEVO NO 

MUNICÍPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA – SP: CORRELAÇÃO ENTRE 

PROCESSOS EROSIVOS, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ESTRUTURA 

FUNDIÁRIA 
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 Discutiremos, neste capítulo, a ocorrência de processos erosivos em Mirante do 

Paranapanema, analisando de que forma eles se correlacionam com as variáveis que compõem 

o mapeamento de Fragilidade Ambiental (solo, clima, relevo e uso da terra). Além disso, 

abordaremos também a relação existente entre processos erosivos e a composição fundiária do 

município.  

 Os processos erosivos têm sua intensidade regulada de acordo com as variáveis 

dispostas no ambiente. Estas variáveis podem estar associadas à estrutura natural do ambiente 

e/ou à ação humana e impacto que esta é capaz de gerar. Assim, apresentamos as relações entre 

processos erosivos e cada uma das variáveis mencionadas em ambos os municípios para, 

posteriormente, entendermos como a relação entre estas variáveis (mapeamento de Fragilidade 

Ambiental) responde ao mapeamento elaborado pelo IPT (2012). 

 

4.1 – Erosão e Geomorfologia 

 

 A ocorrência de processos erosivos, no município Mirante do Paranapanema, 

apresentou 398 pontos. A modalidade de erosão mais presente foi a “Voçoroca” com 282 

ocorrências. Consideramos uma “Voçoroca” o processo erosivo que já tenha profundidade 

suficiente para atingir o nível freático do solo.  A modalidade “Ravina” (de menor profundidade 

e sem atingir o nível freático) aparece em 116 pontos do município. (Tabela 5) 

 Para melhor compreendermos a divisão dos processos erosivos, separamos os pontos 

mapeados de acordo com ao padrão de formas semelhantes onde se encontram (Mapa 12). 

Optamos por essa divisão pelo fato de que cada padrão apresenta maior ou menor 

susceptibilidade à erosão, pois o fator “declividade” é uma variável determinante em relação 

aos processos de escoamento e/ou infiltração da água no solo. Ou seja, os terrenos com padrão 

“Denudacional convexo” apresentam maior declividade (acima de 12%) e, consequentemente, 

predominância do processo de escoamento superficial, intensificando a ocorrência de transporte 

e deposição de sedimentos para a parte mais baixa da vertente (morfogênese). Já os terrenos de 

padrão “Denudacional tabular” apresentam superfície mais plana (entre 0 e 12%), favorecendo 

o processo de infiltração das águas pluviais e, assim, maior possibilidade de pedogênese. 

(Figura 12 – Fotos A, B, C e D) 
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Tabela 5 – Processos erosivos mapeados pelo IPT no município de Mirante do Paranapanema- SP (2012) 

Número de processos erosivos mapeados pelo IPT em  

Mirante do Paranapanema – SP - 2012 

Tipos de erosão Mirante do Paranapanema 

Ravina 116 

Voçoroca 282 

TOTAL 398 

Fonte: IPT (2012).  

Org.: PIMENTA, 2019. 

 

 Em Mirante do Paranapanema, foram apontadas 398 ocorrências de processos erosivos, 

sendo 359 em áreas de padrão “Denudacional Convexo” (Dc) e 39 em áreas de padrão 

“Denudacional Tabular” (Dt). Não foram verificadas erosões em “Áreas de planície fluvial” 

(Apf). Ou seja, Mirante do Paranapanema apresentou processos erosivos de forma mais intensa 

nas áreas mais propensas a este tipo de problema. (Gráfico 13) 

 

Gráfico 13 – Correlação entre processos erosivos e Padrões de Formas Semelhantes do município de Mirante do 

Paranapanema – SP (%) 

 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 

 

 

 

 



107 
 

Figura 12 – Fotos A, B, C e D: Processos Erosivos no município de Mirante do Paranapanema-SP 

 
Fonte: PIMENTA, 2019. 
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Mapa 12 – Mapa geomorfológico e processos erosivos no município de Mirante do Paranapanema – SP (2012) 

 
Fonte: ROSS; MOROZ, 1996; IPT, 2012. 

Org.: PIMENTA, 2019. 
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O mapeamento de processos erosivos também foi sobreposto com base nos índices de 

fragilidade do relevo de Mirante do Paranapanema. Utilizando a ferramenta ArcMap, do 

software ArcGIS 10.3, fragmentamos os polígonos do mapeamento de fragilidade do relevo 

segundo suas categorias (Mapa 13). Posteriormente, correlacionamos o mapeamento de 

erosões, extraindo o número de erosões ocorridas de acordo com cada nível de fragilidade.  

De acordo com a Tabela 6 e o Gráfico 14, as “Pequenas propriedades” e os 

“Assentamentos rurais” são as categorias fundiárias que mais apresentam ocorrência de 

processos erosivos, enquanto as “Grandes propriedades” são as que apresentam os menores 

índices. 

 

Tabela 6 - Ocorrência de processos erosivos, estrutura fundiária e fragilidade do relevo do município de Mirante 

do Paranapanema - SP 

Ocorrência de processos erosivos, estrutura fundiária e fragilidade do relevo do 

município de Mirante do Paranapanema - SP 

 Restrito Muito 

fraco 

Fraco Médio Forte Muito 

forte 

TOTAL 

Pequenas 

propriedades 

12 8 18 31 30 6 105 

Médias 

propriedades 

15 3 31 26 17 3 95 

Grandes 

propriedades 

1 2 16 6 5 0 30 

Assentamentos 

rurais 

16 9 22 20 17 4 88 

Áreas não 

cadastradas 

15 5 23 18 18 1 80 

TOTAL 59 27 110 101 87 14 398 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 
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Gráfico 14 – Ocorrência de processos erosivos, estrutura fundiária e fragilidade do relevo do município de 

Mirante do Paranapanema – SP 

 
Elaboração: PIMENTA, 2019. 
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Mapa 13 – Mapa dos processos erosivos e da fragilidade do relevo do município de Mirante do Paranapanema – SP (2012) 

 
Fonte: IPT, 2012. 

Org.: PIMENTA, 2019. 
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4.2 – Erosão e Pedologia 

 

 Os processos erosivos, em Mirante do Paranapanema, se concentraram nas regiões com 

presença predominante de Argissolos (Gráfico 15). Porém, este alto índice de erosões não pode 

ser associado somente ao “tipo” de solo. Segundo a Agência EMBRAPA de Informações 

Tecnológicas (AGEITEC), em relação às suas limitações, estas 

[...]estão mais relacionadas a baixa fertilidade, acidez, teores elevados de alumínio e 

a suscetibilidade aos processos erosivos, principalmente quando ocorrem em relevos 

mais movimentados. Os Argissolos tendem a ser mais suscetíveis aos processos 

erosivos devido à relação textural presente nestes solos, que implica em diferenças de 

infiltração dos horizontes superficiais e subsuperficiais. No entanto, os de texturas 

mais leves ou textura média e de menor relação textural são mais porosos, possuindo 

boa permeabilidade, sendo, portanto, menos suscetíveis à erosão. (AGEITEC, s/d) 

 

 Ao correlacionarmos informações presentes nos Mapas 4 e 5, observamos que a 

presença de Argissolos ocorre nas áreas mais dissecadas do município. Assim, podemos 

estabelecer uma estreita relação entre “tipo de solo” e “declividade” como fatores que ajudam 

a explicar a alta concentração de erosões nestas áreas. O fator “declividade” também pode ser 

utilizado para apontar o baixo índice de processos erosivos nas áreas de Latossolos, pois trata-

se de um tipo de solo bastante profundo, associado a áreas de baixa declividade onde o fator 

“infiltração da água” é predominante sobre o “escoamento superficial”. Apenas 5% das erosões 

foram mapeadas em áreas de Latossolos. Os Gleissolos, apesar do alto índice de fragilidade, 

não apresentaram presença de erosões, estando associados a áreas de deposição e saturação de 

água, nas Planícies Aluviais. 
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Gráfico 15 – Ocorrência de processos erosivos em relação aos tipos de solos do município de 

Mirante do Paranapanema-SP (%) 

 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 
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Mapa 14 – Mapa pedológico e processos erosivos no município de Mirante do Paranapanema – SP 

 
Fonte: OLIVEIRA et al, 1999; IPT, 2012. 

Org.: PIMENTA, 2019. 
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4.3 – Erosão e Uso da terra 

 

 O uso da terra é, dentre todas as outras, a variável mais dinâmica na composição do 

conjunto que determina a Fragilidade Ambiental de um Ambiente. Isto porque suas mudanças 

obedecem um tempo extremamente curto se comparadas às mudanças climáticas, 

geomorfológicas e pedológicas. Neste caso, a ação humana funciona como principal agente de 

transformação, uma vez que o uso e ocupação do solo é a única variável na qual o ser humano 

tem influência direta em um menor período de tempo. 

 Como já exposto no Quadro 8, os diferentes tipos de uso da terra proporcionam 

diferentes dinâmicas no ambiente. Isto porque diferentes coberturas podem favorecer ou 

dificultar processos de infiltração ou escoamento das águas pluviais. Desde ambientes 

extremamente propensos a processos erosivos, como é o caso de solos inteiramente expostos, 

até coberturas florestais densas, representando o oposto em termos de proteção, seja a vegetação 

natural ou fruto da interferência humana, seus diferentes arranjos oferecerão maior ou menor 

possibilidade de processos erosivos.  

 Mirante do Paranapanema está localizada em uma região que, ao longo do seu processo 

de ocupação, teve suas matas quase que totalmente retiradas para que nela se realizasse o plantio 

do café e, posteriormente, para a utilização como pastagem e plantio de cana-de-açúcar. 

Algodão, mandioca, amendoim, monocultivo de eucaliptos, feijão, maracujá e manga, entre 

outros, também já fizeram ou fazem parte das culturas produzidas na região do Pontal do 

Paranapanema. Entretanto, durante muitos anos a atividade pecuária foi predominante na 

região, principalmente no município de Mirante do Paranapanema. Este município ainda tem 

boa parte de sua área ocupada por pastagens, dividindo com a cana-de-açúcar o predomínio do 

uso da terra. A atividade pecuária, quando praticada sem o manejo adequado, especialmente 

com a adoção de sistema de rodízio, configura-se como uma das culturas mais danosas ao solo 

em termos de processos erosivos, pois, além de contar com uma cobertura vegetal pouco 

incipiente, o pisoteio do gado compacta as gramíneas e o solo, gerando a possibilidade de 

concentração de fluxos de água, acarretando em maior escoamento linear, surgimento de sulcos, 

ravinas e, caso nenhuma medida seja tomada, voçorocas. (Mapa 15) 
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Gráfico 16 – Correlação entre uso da terra e estrutura fundiária do município de Mirante do Paranapanema – SP 

(%) 

 
Elaboração: PIMENTA, 2019. 

 
Gráfico 17 – Ocorrência de processos erosivos de acordo com o uso da terra do município de Mirante do 

Paranapanema – SP (%) 

 
Elaboração: PIMENTA, 2019. 

 

Como podemos observar nos Gráficos 16 e 17, todas a s atividades de uso da terra de 

Mirante do Paranapanema estão ligadas a práticas com altos índices de fragilidade.  As 

atividades de “Pastagem” estão presentes, principalmente, nas “Pequenas propriedades”, Áreas 

não cadastradas” e nos “Assentamentos rurais”. Os “Assentamentos rurais” respondem, 

também, por quase metade da “Cultura temporária” em Mirante do Paranapanema. O 

monocultivo de “Cana-de-açúcar” ocupa de forma predominante as áreas de “Grandes 

propriedades”. Em relação às áreas de “Floresta”, os “Assentamentos rurais” se mostraram a 

categoria fundiária com maior presença de áreas preservadas. Cabe ressaltar que a preservação 
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de “reserva legal” não é obedecida em nenhuma das categorias fundiárias de maneira plena. 

Segundo o inciso III do artigo 3º da Lei 12.551 de 25 de maio de 2012, define-se “reserva legal” 

como 

Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos 

do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos 

recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos 

ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a 

proteção de fauna silvestre e da flora nativa. (BRASIL, 2012) 

 

Esta reserva deve corresponder a 80% da área do imóvel quando este estiver presente 

na Amazônia Legal, 35% quando situado em área de Cerrado, 20% em áreas de Campos Gerais 

e 20% nas demais regiões do país (categoria na qual se enquadra o município de Mirante do 

Paranapanema). 

Com base no Gráfico 17, observamos também que as atividades com maiores índices 

de erosão   são as áreas com presença de “Pastagem” (61,3%), “Cultura temporária” (25,1%) e 

“Cana-de-açúcar” (13,6%). Ou seja, “Pequenas propriedades” se mostram mais sujeitas a 

processos erosivos quando admitimos a variável “uso da terra”. 

O Mapa 15, que apresenta a correlação entre processos erosivos e uso da terra, nos 

mostra que as áreas com presença de cultura de pecuária são exatamente aquelas que 

apresentam maiores índices de concentração de processos erosivos, principalmente as que estão 

localizadas em áreas com maiores níveis de dissecação do terreno.  
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             Mapa 15 – Mapa de correlação entre processos erosivos e uso da terra no município de Mirante do Paranapanema –SP 

 
         Fonte: IPT, 2012. 

Org.: PIMENTA, 2018. 
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4.4 – Erosão e Estrutura Fundiária 

 

As relações entre ocorrência de processos erosivos e estrutura fundiária nos oferecem 

possibilidades de analisarmos de que forma o acesso à terra e a disposição de recursos podem 

interferir na dinâmica de manejo. As contenções de processos erosivos, via de regra, são 

executadas de acordo com as variáveis “clima”, “solo”, “relevo” e “uso da terra”. Entretanto, a 

aplicação dessas medidas demanda custos que, dependendo dessas variáveis, representarão 

maior ou menor impacto para o produtor rural. Isto nos provocou a levantarmos o seguinte 

questionamento: Todos os produtores rurais, de maneira igualitária, possuem recursos para 

investirem em medidas de contenção de erosões? Para nos auxiliar a pensarmos nesta questão, 

buscamos analisar a distribuição dos processos erosivos de Mirante do Paranapanema, 

dividindo-os de acordo com o tamanho das propriedades rurais.  

Mirante do Paranapanema apresenta 398 ocorrências de processos erosivos, mapeados 

pelo IPT no ano de 2012.  Os pontos estão divididos de forma a podermos identificar que as 

“Grandes propriedades” concentram 5,5%, as “Médias propriedades” 24,8%, as “Pequenas 

propriedades” 27,6%, “Assentamentos rurais” 22,6% e as “Áreas não cadastradas” 19,5% do 

total mapeado pelo IPT (2012). São 282 “Voçorocas” e 116 “Ravinas”. (Mapa 16) (Gráfico 

18) 

 

Gráfico 18 – Correlação entre ocorrência de erosões e estrutura fundiária do município de Mirante do 

Paranapanema-SP (%) 

 
Elaboração: PIMENTA, 2019. 
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A maioria das erosões está localizada em áreas destinadas à cultura de gado de corte, 

frequentemente associada ao grupo de culturas mais danosas ao solo, isto porquê o pisoteio do 

gado compacta a já insuficiente vegetação que recobre a primeira camada de solo. Este, por sua 

vez, fica mais vulnerável ao processo de escoamento linear, pois os “caminhos” formados pelo 

pisoteio do gado acaba s tornando um concentrador de fluxos. 

Como já observado no Mapa 9, os “Assentamentos rurais”, “Pequenas propriedades” e 

“Médias propriedades” de Mirante do Paranapanema ocupam mais intensamente as áreas com 

padrão Denudacional convexo (Dc). 

 Ao analisarmos o percentual de densidade de erosões, podemos observar que, dentre as 

áreas regularmente cadastradas no SICAR, as “Pequenas propriedades” e as “Médias 

propriedades” são as categorias que mais apresentam processos erosivos. Isto corrobora com a 

análise já apresentada no Capítulo IV deste trabalho, onde discutimos a apropriação do relevo 

em Mirante do Paranapanema e os graus de susceptibilidade a processos erosivos de cada 

categoria fundiária. Como aopontado no mesmo capítulo, as “Grandes propriedades” 

confirmam a tendência de apresentarem menores índices de processos erosivos, ocupando 

predominantemente, áreas com menor propensão a este tipo de problema. (Gráfico 19) 

 

Gráfico 19 – Densidade de erosões e estrutura fundiária do município de Mirante do Paranapanema-SP (%) 

 

Fonte: IPT, 2012.  

Org.: PIMENTA, 2019. 
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Mapa 16 – Mapa da estrutura fundiária e processos erosivos no município de Mirante do Paranapanema – SP (2012)  

 
Fonte: IPT, 2012.    

Org.: PIMENTA, 2019.             
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4.5 – Fragilidade Ambiental Potencial e Emergente no município de Mirante do 

Paranapanema - SP 

 

As correlações estabelecidas nos capítulos anteriores tiveram, por objetivo, subsidiar 

uma análise sobre as variáveis de Fragilidade Ambiental, o arranjo territorial de Mirante do 

Paranapanema e os processos erosivos ocorridos. De acordo com estas correlações, pudemos 

observar que, quando isoladas, tais variáveis apontam que as áreas mais propensas a problemas 

erosivos são as que, de fato, apresentam maiores níveis de ocorrência de erosões. Além disso, 

observamos, também, que os processos erosivos ocorrem com maior intensidade em áreas 

ocupadas por “Pequenas propriedades” e “Assentamentos rurais”, justamente por serem as 

categorias fundiárias presentes nas áreas mais frágeis. 

 Neste último capítulo, a partir dos mapeamentos de Fragilidade Ambiental Potencial e 

Emergente, analisamos suas correlações com a estrutura fundiária e as erosões mapeadas em 

Mirante do Paranapanema. O mapeamento de Fragilidade Ambiental é uma correlação de todas 

as variáveis anteriormente estudadas (relevo, solo, e uso da terra), o qual nos permite entender 

quais os níveis de fragilidade à erosão de um ambiente segundo seus arranjos físicos e sociais. 

 Primeiramente, produzimos um mapeamento de “Fragilidade Ambiental Potencial” 

(Mapa 17), unindo as variáveis “relevo”, “solo”. Este mapeamento nos apresenta de que forma 

as características físicas do ambiente podem indicar maior ou menor propensão a ocorrência de 

processos erosivos.  

Posteriormente, adicionamos a variável “uso da terra” para a confecção do mapeamento 

de “Fragilidade Ambiental Emergente”. Este mapa (Mapa 18) nos traz a Fragilidade Ambiental 

de Mirante do Paranapanema de acordo com a correlação entre suas características físicas e a 

intervenção antrópica ocorrida em toda a área.  

 As áreas de Fragilidade Ambiental Potencial de nível “Fraco” e “Médio” são as que 

predominam no território total de Mirante do Paranapanema (Tabela 7). Ao inserirmos a 

variável “uso da terra” para a obtenção do mapeamento de Fragilidade Ambiental Emergente, 

os níveis predominantes passam a ser o “Médio” e “Forte”, ou seja, a interferência humana se 

dá de forma significativa. (Tabela 8) 
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Tabela 7 – Fragilidade Ambiental Potencial do município de Mirante do Paranapanema - SP  

Fragilidade Ambiental Potencial do município de Mirante do Paranapanema - SP 

Índice Área (ha) Área (%) 

Restrito 14480,88 11,7 

Muito fraco 13127,73 10,6 

Fraco 61823,81 49,9 

Médio 33144,60 26,7 

Forte  1283,80 1,1 

Muito forte 0 0 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 

 

Tabela 8 – Fragilidade Ambiental Emergente do município de Mirante do Paranapanema - SP  

Fragilidade Ambiental Emergente do município de Mirante do Paranapanema - SP 

Índice Área (ha) Área (%) 

Restrito 14285,41 11,5 

Muito fraco 0 0 

Fraco 194,91 0,15 

Médio 75067,59 60,6 

Forte  34312,91 27,75 

Muito forte 0 0 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 
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Mapa 17 – Mapa de Fragilidade Ambiental Potencial do município de Mirante do Paranapanema – SP 

 

      Elaboração: PIMENTA, 2019. 
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Mapa 18 – Mapa de Fragilidade Ambiental Emergente do município de Mirante do Paranapanema – SP 

 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 
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4.6 – Fragilidade Ambiental Potencial e Emergente e apropriação do relevo no município 

de Mirante do Paranapanema – SP 

 

 Apresentamos, anteriormente, de que forma a estrutura fundiária de Mirante do 

Paranapanema se organiza a partir da análise das variáveis do conceito de “Fragilidade 

Ambiental”, porém, de forma segmentada. Os Mapas 17 e 18 nos trazem, respectivamente, a 

Fragilidade Ambiental Potencial e Emergente do município. Discutiremos, agora, de que forma 

se dá a distribuição fundiária de forma integrada. 

 Conforme apresentado na Tabela 7, as áreas com Fragilidade Ambiental Potencial de 

níveis “Muito fraco” e “Fraco” ocupam, juntas, mais da metade de todo o território de Mirante 

do Paranapanema. Ou seja, são áreas que oferecem menor susceptibilidade a processos 

erosivos. As áreas com níveis “Médio” e “Forte”, somadas, correspondem a pouco mais do que 

¼ da área total do município.  

 Ao considerarmos as áreas de nível de fragilidade “Muito fraco”, as “Grandes 

propriedades” são as que ocupam a maior parcela, com uma ocupação de 29,8%, seguida pelas 

“Médias propriedades” com 23,5%, “Pequenas propriedades” com 20%, “Áreas não 

cadastradas” com 15,1% e os “Assentamentos rurais” ocupando 11,6%. (Tabela 9) 

 

Tabela 9 – Ocupação das áreas com “Fragilidade Ambiental Potencial” – Nível “Muito fraco” – em Mirante do 

Paranapanema - SP  

Ocupação das áreas com “Fragilidade Ambiental Potencial” – Nível “Muito fraco” – 

em Mirante do Paranapanema - SP 

Categoria Área (ha) Área (%) 

Grandes propriedades 3911,57 29,8 

Médias propriedades 3084,16 23,5 

Pequenas propriedades 2622,43 20 

Assentamentos rurais 1528,39 11,6 

Áreas não cadastradas 1981,16 15,1 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 
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 As áreas com nível de fragilidade “Fraco” são ocupadas em 26,6% do seu total por 

“Assentamentos rurais”, seguidas pelas “Grandes propriedades” com 22,5%, “Médias 

propriedades” com 19,1%, “Pequenas propriedades” com 18,4% e “Áreas não cadastradas” 

com 13,4%. (Tabela 10) 

 

Tabela 10 – Ocupação das áreas com “Fragilidade Ambiental Potencial” – Nível “Fraco” – em Mirante do 

Paranapanema - SP  

Ocupação das áreas com “Fragilidade Ambiental Potencial” – Nível “Fraco” – em 

Mirante do Paranapanema - SP 

Categoria Área (ha) Área (%) 

Grandes propriedades 13925,76 22,5 

Médias propriedades 11817,55 19,1 

Pequenas propriedades 11396,68 18,4 

Assentamentos rurais 16457,12 26,6 

Áreas não cadastradas 8226,67 13,4 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 

 

 Terrenos com “Fragilidade Ambiental Potencial” de nível “Médio” são ocupados em 

29,8% de suas áreas por “Assentamentos rurais”, 20% por “Grandes propriedades”, 19% por 

“Pequenas propriedades”, 18,1% por “Médias propriedades” e 13,1% por “Áreas não 

cadastradas”. (Tabela 11) 

 

Tabela 11 – Ocupação das áreas com “Fragilidade Ambiental Potencial” – Nível “Médio” – em Mirante do 

Paranapanema - SP  

Ocupação das áreas com “Fragilidade Ambiental Potencial” – Nível “Médio” – em 

Mirante do Paranapanema - SP 

Categoria Área (ha) Área (%) 

Grandes propriedades 13925,76 20 

Médias propriedades 11817,55 18,1 

Pequenas propriedades 11396,68 19 

Assentamentos rurais 16457,12 29,8 

Áreas não cadastradas 8226,67 13,1 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 
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Por fim, as áreas de “Fragilidade Ambiental Potencial” de nível “Forte” são ocupadas 

em 29,3% por “Assentamentos rurais”, 23,8% por “Pequenas propriedades”, 22,2% por 

“Médias propriedades”, 17,7% por “Áreas não cadastradas” e 7% por “Grandes propriedades”. 

(Tabela 12) 

 

Tabela 12 – Ocupação das áreas com “Fragilidade Ambiental Potencial” – Nível “Forte” – em Mirante do 

Paranapanema - SP  

Ocupação das áreas com “Fragilidade Ambiental Potencial” – Nível “Forte” – em 

Mirante do Paranapanema - SP 

Categoria Área (ha) Área (%) 

Grandes propriedades 89,91 7 

Médias propriedades 285,46 22,2 

Pequenas propriedades 305,83 23,8 

Assentamentos rurais 376,58 29,3 

Áreas não cadastradas 226,01 17,7 

Org.: PIMENTA, 2019. 

 

 De acordo com o Gráfico 20, podemos observar como as “Grandes propriedades” se 

apropriam de ambientes com índices de fragilidade mais baixos, sendo a categoria que mais 

ocupa áreas de nível “Muito fraco” e a segunda que mais ocupa áreas de nível “Fraco”. 

 Os “Assentamentos rurais”, por sua vez, são os que mais ocupam as áreas de nível 

“Médio” e “Forte”. Partindo do pressuposto de que as áreas de assentamentos rurais 

correspondem a antigas fazendas, mais uma vez somos levados a questionar o caráter 

“qualitativo” das áreas destinadas à Reforma Agrária em Mirante do Paranapanema. 

 As “Pequenas propriedades “ e Médias propriedades” também concentram altos índices 

de ocupação em áreas de níveis “Médio” e “Forte”. Ou seja, não apenas podemos notar uma 

tendência de “reservar” terras mais propensas à erosão para políticas de Reforma Agrária, mas 

também há um direcionamento de uma maior ocupação de terras mais “privilegiadas” pelo 

latifúndio. (Figura 13)
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Gráfico 20 – Correlação entre a estrutura fundiária e a “Fragilidade Ambiental Potencial” do município de Mirante do Paranapanema-SP (%)

 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 
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Figura 13 – Mapas de apropriação das áreas com Fragilidade Ambiental Potencial 

 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 
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A Fragilidade Ambiental Emergente de Mirante do Paranapanema nos permite entender 

de que forma a ação humana se relaciona com as características físicas do munícipio, também 

obedecendo os níveis “Muito fraco”, “Fraco”, “Médio”, “Forte” e “Muito forte”. As culturas 

praticadas oferecem ao ambiente uma maior ou menor propensão a processos erosivos, além de 

nos mostrar de que forma esses problemas são enfrentados pelos produtores.  

 Como já verificado na Tabela 8, as áreas com níveis de Fragilidade Ambiental 

Emergente “Médio” e “Forte” somam quase 90% de todo o território de Mirante do 

Paranapanema. 

 Não foram verificadas áreas de Fragilidade Ambiental Emergente de nível “Muito 

fraco”. Em relação ao nível “Fraco”, as “Áreas não cadastradas” concentram 91,97% das 

ocorrências, as “Pequenas propriedades” 8% e os “Assentamentos rurais 0,03%, sem ocorrência 

para as outras categorias. (Tabela 13) 

Tabela 13 – Ocupação das áreas com “Fragilidade Ambiental Emergente” – Nível “Fraco” – em Mirante do 

Paranapanema - SP 

+ 

Ocupação das áreas com “Fragilidade Ambiental Emergente” – Nível “Fraco” – em 

Mirante do Paranapanema - SP 

Categoria Área (ha) Área (%) 

Grandes propriedades 0 0 

Médias propriedades 0 0 

Pequenas propriedades 15,64 8 

Assentamentos rurais 0,06 0,03 

Áreas não cadastradas 179,21 91,97 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 

 

 As áreas de Fragilidade Ambiental Emergente nível “Médio” são ocupadas em 24% por 

“Assentamentos rurais”, 23,9% por “Grandes propriedades”, 19,9% por “Médias 

propriedades”, 18,7% por “Pequenas propriedades” e 13,5% por “Áreas não cadastradas”. 

(Tabela 14) 
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Tabela 14 – Ocupação das áreas com “Fragilidade Ambiental Emergente” – Nível “Médio” – em Mirante do 

Paranapanema - SP 

Ocupação das áreas com “Fragilidade Ambiental Emergente” – Nível “Médio” – em 

Mirante do Paranapanema - SP 

Categoria Área (ha) Área (%) 

Grandes propriedades 17940,75 23,9 

Médias propriedades 14981,93 19,9 

Pequenas propriedades 14068,55 18,7 

Assentamentos rurais 18044,01 24 

Áreas não cadastradas 10032,33 13,5 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 

 

 As áreas de Fragilidade Ambiental Emergente de nível “Forte” são ocupadas 

predominantemente por “Assentamentos rurais” em 29,8% da área total, 19,6% por “Grandes 

propriedades”, 19,2% por “Pequenas propriedades”, 18,3% por “Médias propriedades” e 13,2% 

por “Áreas não cadastradas”. (Tabela 15) 

 

Tabela 15 – Ocupação das áreas com “Fragilidade Ambiental Emergente” – Nível “Forte” – em Mirante do 

Paranapanema - SP 

Ocupação das áreas com “Fragilidade Ambiental Emergente” – Nível “Forte” – em 

Mirante do Paranapanema - SP 

Categoria Área (ha) Área (%) 

Grandes propriedades 6696,45 19,5 

Médias propriedades 6289,19 18,3 

Pequenas propriedades 6593,66 19,2 

Assentamentos rurais 10247,28 29,8 

Áreas não cadastradas 4486,30 13,2 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 

 

 Como apresentaremos no Gráfico 21, os “Assentamentos rurais” são a categoria 

fundiária que mais enfrentam problemas com os níveis de Fragilidade Ambiental Emergente, 

pois apresentaram os níveis mais elevados de Fragilidade Ambiental Potencial (Gráfico 20). 

 Os níveis “Médios” se mostraram bem distribuídos entre as “Pequenas”, “Médias” e 

“Grandes propriedades”. A categoria “Grandes propriedades” mostra uma considerável 
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discrepância entre os níveis de Fragilidade Ambiental Potencial e Emergente, reduzindo a zero 

as áreas de níveis “Muito fraco e “fraco”, mesmo sendo a categoria que apresentou maiores 

índices de ocupação dessas áreas em relação à Fragilidade Ambiental Potencial. Além disso, 

apesar de ser a categoria fundiária que apresentou os menores índices de Fragilidade Ambiental 

Potencial “Média” e “Forte”, foi também a segunda que mais se destacou quando foi analisada 

a Fragilidade Ambiental Emergente. (Figura 14) 
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Figura 14 – Mapas de apropriação das áreas com Fragilidade Ambiental Emergente 

 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 
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Gráfico 21 – Correlação entre a estrutura fundiária e a “Fragilidade Ambiental Emergente” do município de Mirante do Paranapanema-SP (%) 

 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 
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 Produzimos, também, informações sobre um comparativo feito a partir da diferença de 

níveis de Fragilidade Ambiental Potencial e Emergente para cada categoria de propriedade. O 

objetivo deste comparativo é avaliar o quanto cada categoria de propriedade é capaz de interferir 

no ambiente, observando a diferença entre a quantidade de área ocupada quando se adota o 

mapeamento de Fragilidade Ambiental Potencial (considerando apenas as características 

naturais) e Fragilidade Ambiental Emergente (considerando a interferência humana por meio 

do uso da terra). 

 Quanto ao nível “Muito fraco”, todas as categorias fundiárias apresentaram 0% de 

Fragilidade Ambiental Emergente. No nível “Fraco”, a categoria que apresentou maior 

discrepância foi a “Áreas não cadastradas”, elevando de 13,4% de Fragilidade Potencial para 

91,91% de Fragilidade Emergente. Em relação ao nível “Médio”, as “Médias” e “Grandes 

propriedades” aumentaram o nível de Fragilidade Emergente em relação ao potencial. Já os 

“Assentamentos rurais” e as “Pequenas propriedades” diminuíram, apresentando um nível um 

nível de Fragilidade Emergente mais baixo do que o Potencial. 

 O nível de Fragilidade Emergente “Forte” foi menor do que o Potencial para 

“Pequenas”, “Médias propriedades” e “Áreas não cadastradas”. Já os “Assentamentos rurais” e 

as “Grandes propriedades” aumentaram, transformando a Fragilidade Emergente maior do que 

a Potencial. Uma diferença de 12,5 pontos percentuais para as “Grandes propriedades” e de 

apenas 0,5 para os “Assentamentos rurais”. Ou seja, ainda que ocupando áreas com níveis de 

Fragilidade Potencial mais favoráveis, as “Grandes propriedades” mostraram que seu grau de 

intervenção trouxe níveis de Fragilidade Emergente muito mais elevados. 

Ao compararmos os percentuais de áreas ocupadas de cada categoria de propriedade e 

em cada situação ambiental específica (FAP e FAE), podemos identificar de que forma a 

estrutura fundiária pode ser associada às mudanças ocorridas no ambiente. (Tabela 16) 
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Tabela 16 – Índice de alteração do ambiente, considerando a mudança de estado de Fragilidade Ambiental 

Potencial para Fragilidade Ambiental Emergente em Mirante do Paranapanema – SP (pontos percentuais)  

Índice de alteração do ambiente, considerando a mudança de estado de 

Fragilidade Ambiental Potencial para Fragilidade Ambiental Emergente em 

Mirante do Paranapanema - SP (pontos percentuais) 

Índice Pequena 

propriedade 

Média 

propriedade 

Grande 

propriedade 

Assentamentos 

rurais 

Áreas não 

cadastradas 

Restrito 0 0 0 +0,2 -0,2 

Muito 

Fraco 

-20 -23,5 -29,8 -11,6 -15,1 

Fraco -10,4 -19,1 -22,5 -26,57 +78,57 

Médio -0,3 +1,8 +3,9 -5,8 +0,4 

Forte -4,6 -3,9 +12,5 +0,5 -4,5 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 

 

 Destacamos, a partir da Tabela 16 e Gráfico 22, a significativa diminuição de áreas de 

Fragilidade Ambiental Emergente para 0% nos níveis de fragilidade “Muito fraco” e “Fraco”. 

Ou seja, o grau de interferência humana, neste caso, justifica-se pelo uso da terra para fins 

agrícolas, pois a manutenção de níveis “Muito fraco” e “Fraco” só seria possível se não 

houvesse intervenção humana, fomentando a criação de áreas de proteção, por exemplo. 

Portanto, a análise, aqui, baseia-se com mais ênfase no quanto cada categoria fundiária é capaz 

de manter ou mesmo diminuir o grau de FAE em relação à FAP. Neste caso, chamamos a 

atenção para a diminuição de áreas de nível “Médio” nas “Pequenas propriedades” (-0,3) e nos 

“Assentamentos rurais” (-5,8). Além do nível “Médio”, as “Pequenas propriedades” também 

diminuíram o nível de fragilidade “Forte” em -4,6. 

 Em relação ao aumento de nível “Médio” e “Forte”, as “Grandes propriedades” foram 

as que mais aumentaram com +3,9 e +12,5, respectivamente. O índice de aumento das áreas de 

nível “Forte” nos “Assentamentos rurais” foi de apenas +0,5, lembrando que os 

“Assentamentos rurais”, são a categoria que mais ocupam áreas de nível “Médio” e “Forte”. 
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Gráfico 22 – Correlação entre os níveis de Fragilidade Ambiental Potencial e Emergente e a Estrutura Fundiária de Mirante do Paranapanema - SP (%) 

 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 
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4.7 – Fragilidade Ambiental Potencial, Emergente e processos erosivos no município de 

Mirante do Paranapanema – SP 

 

 Os níveis de Fragilidade Ambiental Emergente de uma área apontam para o quanto essa 

determinada área pode estar sujeita a processos erosivos. Portanto, a erosão se configura como 

a materialização de como este ambiente responde às características ambientais naturais e 

humanas presentes. 

 Diante disto, apresentamos as erosões ocorridas em Mirante do Paranapanema no ano 

de 2012, mapeadas pelo IPT (Mapa 19), de forma a buscar correlacionar a Fragilidade 

Ambiental Emergente à estrutura fundiária e aos processos erosivos ocorridos, buscando 

entender como todos esses fatores, correlacionados entre si, nos permitem analisar as diferenças 

de possibilidades de produção e de enfrentamento de problemas ocorridos durante o processo 

produtivo. 

 As ocorrências de processos erosivos foram analisadas, primeiramente, de acordo com 

sua distribuição correlacionada à estrutura fundiária em ambiente de Fragilidade Ambiental 

Potencial. Esses dados nos permitem avaliar até que ponto os processos erosivos estão 

associados às características físicas do ambiente. (Tabela 17) 

 

Tabela 17 – Ocorrência de processos erosivos de acordo com a estrutura fundiária e os índices de Fragilidade 

Ambiental Potencial do município de Mirante do Paranapanema – SP (%) 

Ocorrência de processos erosivos de acordo com a estrutura fundiária e os índices de 

Fragilidade Ambiental Potencial do município de Mirante do Paranapanema – SP (%) 

Categoria Pequenas 

propriedades 

Médias 

propriedades 

Grandes 

propriedades 

Assentamentos 

rurais 

Áreas não 

cadastradas 

Restrito 18,6 28,8 3,4 27,1 22,1 

Muito 

Fraco 

0 0 50 0 50 

Fraco 20,1 27,3 12,3 19,5 20,8 

Médio 30,8 21,9 4,7 24,2 18,4 

Forte 35,8 21,4 0 21,4 21,4 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 

 

Em relação as áreas de nível “Muito fraco”, as ocorrências se concentraram nas “Gp” 

(50%) e nas “Anc” (50%). Nas áreas de nível “Fraco”, tivemos maiores ocorrências nas “Mp” 

(27,3%), “Anc” (20,8%), “Pp” (20,1%), “Ar” (19,5) e “Gp” (12,3%). As áreas de nível “Médio” 

apresentaram 30,8% de ocorrências nas “Pp”, 24,2% nos “Ar”, 21,9% nas “Mp”, 18,4% nas 
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“Anc” e 4% das “Gp”. As áreas de nível “Forte” tiveram 35,8% de ocorrência de processos 

erosivos nas “Pp” e 21,4% para as áreas de “Mp”, “Ar” e “Anc” (Gráfico 23). 

 Os processos erosivos, analisados a partir do mapeamento de Fragilidade Ambiental 

Emergente, estão relacionados às suas ocorrências em áreas onde são consideradas as formas 

de interferência humana por meio do uso da terra. Esta análise também nos permite avaliar o 

grau de interferência humana e o quanto ela potencializou e diminuiu as ocorrências de 

processos erosivos. (Tabela 18) 

 

Tabela 18 – Ocorrência de processos erosivos de acordo com a estrutura fundiária e os índices de Fragilidade 

Ambiental Emergente do município de Mirante do Paranapanema – SP (%) 

Ocorrência de processos erosivos de acordo com a estrutura fundiária e os índices de 

Fragilidade Ambiental Emergente do município de Mirante do Paranapanema – SP (%) 

Categoria Pequenas 

propriedades 

Médias 

propriedades 

Grandes 

propriedades 

Assentamentos 

rurais 

Áreas não 

cadastradas 

Restrito 18,9 27,6 3,4 27,6 22,5 

Muito 

Fraco 

0 0 0 0 0 

Fraco 0 0 0 0 0 

Médio 20,6 26,4 12,9 19,3 20,8 

Forte 34,6 22,7 4,3 22,1 16,3 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 

 

 Conforme a Tabela 18 nos mostra, as ocorrências erosivas em áreas de nível “Restrito” 

de FAE (Fragilidade Ambiental Emergente) foram de 27,6% em “Ar” e “Mp”, 22,5% em 

“Anc”, 18,9% em “Pp” e 3,4% em “Gp”. Não foram registradas ocorrências de processos 

erosivos em áreas de nível “Muito fraco” e “Fraco” em nenhuma categoria fundiária. Ou seja, 

todas as categorias de tamanho de propriedades tiveram um grau de interferência que não 

conseguiu manter os parâmetros anteriores de FAP. 

 Nas áreas de nível “Médio”, 26,4% das erosões foram registradas em “Mp”, 20,8% em 

“Anc”, 20,6% em “Pp”, 19,3% em “Ar” e 12,9% em “Gp”. Por fim, erosões ocorridas em áreas 

de FAE de nível “Forte” ficaram 34,6% concentradas em “Pp”, 22,7% em “Mp”, 22,1% em 

“Ar”, 16,3% em “Anc” e 4,3% em “Gp”. (Gráfico 23) 
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Gráfico 23 – Comparativo entre a ocorrência de processos erosivos e níveis de Fragilidade ambiental Potencial e 

Emergente no município de Mirante do Paranapanema – SP (%) 

 
Elaboração: PIMENTA, 2019. 
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Mapa 19 – Mapa de Fragilidade Ambiental Emergente e processos erosivos no município de Mirante do Paranapanema – SP 

 

Elaboração: PIMENTA, 2019. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Buscamos, durante o transcorrer da presente dissertação, discutir questões relacionadas à 

Fragilidade Ambiental e apropriação do relevo no município de Mirante do Paranapanema a partir de 

processos erosivos mapeados pelos órgãos competentes e de mapeamento produzido por 

pesquisadores de órgãos oficiais. 

 Este estudo oferece a possibilidade de entendermos de que forma os níveis de Fragilidade 

Ambiental estão dispostos no município de Mirante do Paranapanema segundo suas características 

físicas e de uso da terra. Buscamos correlacionar esses níveis de fragilidade com a estrutura fundiária 

a fim de entendermos quais as categorias de propriedades presentes nas áreas com maior ou menor 

propensão a processos erosivos. A partir desta análise, observamos que “Assentamentos rurais” e 

“Pequenas propriedades” são as categorias de propriedades predominantes nas áreas mais sujeitas a 

erosão.  

 Posteriormente, buscamos trazer informações relacionadas à susceptibilidade dessas áreas a 

partir da materialização dessa fragilidade, ou seja, analisando os próprios processos erosivos e sua 

distribuição. A ocorrência dessas erosões veio corroborar com os levantamentos feitos anteriormente, 

confirmando que são, de fato, as “Pequenas propriedades” e os “Assentamentos rurais” as categorias 

fundiárias onde as erosões se instalaram com maior predominância. Entretanto, ao relativizarmos a 

distribuição dessas erosões, destacamos que as “Grandes propriedades”, por estarem localizadas em 

áreas muito mais “privilegiadas”, reduziram drasticamente as áreas de nível “Muito fraco” e “Fraco” 

quando analisamos a mudança de mapeamento de Fragilidade Ambiental Potencial para Fragilidade 

Ambiental Emergente (Gráfico 22). Em contrapartida, nos “Assentamentos rurais” o percentual de 

erosões passou a ser menor em áreas de nível “Médio” e teve um aumento pouco incipiente em áreas 

de nível “Forte”, ou seja, denotando um grau de interferência menos agressivo. (Tabela 16) 

 Destacamos, também, os “Assentamentos rurais” como categoria fundiária que se mostrou 

mais eficiente na preservação de áreas de florestadas, algo quase que inexistente no município de 

Mirante do Paranapanema.  

 Mirante do Paranapanema, como mencionado no início deste trabalho, está localizada em uma 

região historicamente marcada por conflitos fundiários e, durante mais de um século, este território 

passou por diversas transformações, derrubando matas nativas e, principalmente, desterritorializando 

pessoas. 
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 O arranjo territorial de uma área materializa o histórico de relações de poder ali existentes 

através do tempo, permitindo que possamos entender como o atual cenário foi construído. Assim, o 

município apresenta uma apropriação do relevo de forma que as áreas mais planas são ocupadas pelas 

maiores propriedades. 

 Foi possível, também, lançarmos um olhar qualitativo em relação às terras destinadas à 

Reforma Agrária, pois os assentamentos rurais estão localizados em áreas de antigas fazendas que 

ocupavam terrenos com maiores propensões a processos erosivos. Diante disso, questionamos: Do 

ponto de vista qualitativo, quais as terras destinadas à Reforma Agrária? A política de distribuição de 

terras está subordinada a interesses econômicos e políticos, de forma a “escolher” terras “menos 

valiosas” para assentar famílias camponesas? Estando os produtores menores em áreas mais 

propensas a problemas com processos erosivos, quais políticas de apoio técnico e financeiro para 

resolução desses problemas o Estado oferece para essa parcela da população? 

 Durante nosso período de graduação em Geografia, ao pesquisarmos sobre “Geografia do 

Trabalho”, percorremos diversos municípios do Pontal do Paranapanema, principalmente nas suas 

zonas rurais. Foram muitas visitas a grandes fazendas com produção de cana-de-açúcar e 

assentamentos rurais, entrevistando trabalhadoras e trabalhadores. Porém, nosso “olhar geográfico”, 

estimulado por muitos de nossos professores e colegas de curso, nos provocava a questionarmos de 

que forma aquelas lavouras, aquelas propriedades, aquelas pessoas podiam ser relacionadas ou se 

relacionarem com o arranjo físico daqueles territórios. Surgiam questões como “Por que essa 

plantação de cana-de-açúcar ocupa um terreno com estas características? ”; “Por que as propriedades 

desse tamanho ocupam esse tipo de vertente e as propriedades maiores ocupam tipos de vertentes 

diferentes? ”. 

 Segundo o professor Valter Casseti (1991), como já mencionado neste trabalho, a ocupação 

da vertente no município de Mirante do Paranapanema não se dá de modo aleatório, mas segundo 

uma lógica regida pelo modo capitalista de produção. Esta lógica, historicamente, produziu um 

ordenamento territorial voltado ao favorecimento dos agentes que hoje monopolizam o poder político 

e econômico da região. A política de Reforma Agrária, mesmo conquistada por meio de lutas de 

muitos anos, não se encontra imune aos ditames que controlam o Estado e que, por sua vez, são 

responsáveis pela aplicação dessa política. Observamos, diante disso, que o presente estudo nos 

oferece elementos sólidos, do ponto de vista ambiental, que nos permitem abordar de maneira crítica 

a forma como o ordenamento territorial foi construído ao longo de mais de um século no município 

de Mirante do Paranapanema. Entretanto, o mesmo estudo nos apresentou dados que demonstram que 
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o modelo de arranjo territorial baseado em uma distribuição fundiária menos concentrada e desigual 

se mostra muito mais eficiente no sentido de proporcionar menos danos ao ambiente, pois mostrou-

se capaz de, mesmo ocupando terras com as piores condições, foi também justamente onde as práticas 

mais degradantes se mostraram menos intensas. 

 Uma vez demonstrado que o modelo fundiário baseado na não concentração fundiária se 

mostra muito mais eficaz no manejo com a terra, ao finalizarmos esta pesquisa, vislumbramos que o 

ordenamento territorial baseado na distribuição fundiária mais igualitária possa ser adotado como 

política de Estado e que, assim, possamos ter como horizonte um futuro com melhores condições 

ambientais. Entretanto, sabendo das dificuldades impostas, principalmente, pelos conflitos 

ideológicos que esta perspectiva enfrenta, propomos também que o Estado dê ao camponês a 

possibilidade de reproduzir seu modo de vida de maneira minimamente satisfatória, proporcionando 

a ele maiores condições de financiamento para lidar com as dificuldades ao produzir, as quais muitas 

vezes são derivadas das próprias condições naturais do ambiente.  Para isso, seria importante fomentar 

políticas de apoio técnico especializado e de financiamento. 

 Entendemos que o objetivo principal deste trabalho foi proporcionar, tanto ao pesquisador 

quanto ao leitor, provocações que possam levar a sempre questionarmos de que forma os elementos 

que compõem o “espaço geográfico” se articulam. É mister da ciência geográfica que sempre 

busquemos estabelecer correlações entre estes elementos, pois a relação “causa/consequência” estará 

sempre presente para que, por meio dela, consigamos compreender melhor o mundo que habitamos. 

 Características naturais como tipos de solo, relevo, disponibilidade hídrica, enfim, são 

importantes indicadores das dinâmicas sociais existentes, pois estas se manifestam na natureza que, 

por sua vez, dará uma resposta à altura da intervenção proporcionada. 

 Por fim, vislumbramos que este trabalho possa subsidiar uma série de outros estudos que 

proponham reflexões sobre os arranjos territoriais, sobre as dinâmicas naturais e, principalmente, 

como estes dois níveis de análise devam estar sempre articulados, materializando-se naquilo que 

sempre devemos utilizar como ferramenta ao analisarmos tudo que está ao nosso redor, o tão precioso 

“olhar geográfico”. 
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