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AMÉRICA LATINA - SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE
Maria Goretti da Costa Tavares*

A publicação do livro organizado por
col eg as d oce nt es d o D ep ar t am ento d e
Geografia da USP vem ampliar o debate sobre
a temática da América Latina, especificamente
no que se r ef e re à socie d ad e e ao m ei o
ambiente. O livro é resultante de trabalhos
apr esentados no X EG AL – Encont ro d e
Geógrafos da América Latina, ocorrido em março
de 2005, na Universidade de São Paulo, na
cidade de São Paulo, sendo este o terceiro livro
de corr ente d o X EG AL , se nd o este com o
obj et iv o d e estab el ecer um d iálog o entr e
“Sociedade e Meio Ambiente na América Latina”.
O li vr o encont ra-se di vi di do e m 15
artigos, distribuídos por três partes. Inicia-se
com o artigo do prof. Aziz Ab´Saber, intitulado
“Os domínios morfoclimáticos na América do Sul
– p ri me ir a apr ox im ação ”, que t rat a das
paisagens naturais da América do Sul publicado,
ori gi nalm ente , na C ol eção G eomorf ol og ia,
número 52, do então Instituto de Geografia da
USP.
A parte I, intitulada Fragilidade Ambiental
e Ordenamento Territorial, estão cinco artigos.
No primeiro artigo, intitulado “O Aquecimento
Global em Discussão”, do prof. José Bueno Conti,
da USP, o autor trata das seguintes temáticas:
das mudanças climáticas na escala geológica,
das mudanças na escala histórica, do controle
dos gases do efeito estufa e o protocolo de
Q ui ot o,
d os
re latóri os
do
p ai ne l
i nt er gove r name nt al
sobr e
asm ud anças
climáticas, do papel do homem e o da natureza
nas alterações climáticas do globo em escala

planetária e do aquecimento global e o trópico.
O autor conclui que “a questão das mudanças
climáticas precisa portanto, passar por uma
apreciação mais refinada a fim de que se possa
determinar com maior consistência, o papel da
natureza e o da sociedade nessa dinâmica,
mesmo porque as duas esferas podem atuar
de forma solidára e intercambiar influência” (p.
48-49).
O segundo artigo, intitulado “El papel de
la Geografia en la Ordenación del Territorio en
América Latina”, de Eduardo Salinas Chávez,
p rofe ssor d a Facul dade d e G eograf ia d a
Universidad de La Habana, Cuba, apresenta o
O rd enam ento te rr it or ial com o um a das
estratégias para o desenvovimento humano
sust entáve l e o uso e ocupação ót im a do
território. Este tema é desenvolvido a partir da
d iscussão d os se guinte s sub -t em as: O
Orde nament o do te rritór io e se u pape l no
D esenvolv im e nt o da socie d ad e, e m que
apresenta o conceito de Según Orea (2002), em
que “ordenar um território significa identifica
identificas, distribuir, organizar e regular os
assentamentosbhumanos dos territórios de
acordo com certos critérios e propriedades” (p.
52); e por fim, Geografia e Ordenamento do
t er ri tóri o;
Fort al e zas,op or t unid ad es,
d eb il id ad e s e am eaças d a Ge og r af ia e os
g eógr af os p ar a e nf re nt ar as t ar ef as d e
ordenação do território na América Latina.
O t er ce i ro art ig o, inti t ul ad o “ Da
ecodinâmica à fragilidade ambiental: Subsídios ao
planejamento e gestão ambiental”, do professor
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J ur andy r
Luciano
Sanche s
Ross
do
D ep ar tame nt o d e Ge og raf ia d a USP –
Universidade de São Paulo, e das geógrafas
Marisa de Souto Matos Fierz e Rosângela do
Amaral, trata da abordagem da geomorfologia
dinâmica, em que “o relevo deixou de ser
tr at ad o com o uma v ari áv el estáti ca, f ix a,
imutável, para se transformar por meio de suas
v ar iadas form as, t am anhos, mate ri ai s e
p roce ssos e m i mp or tant e i nstr um ento d e
i nt er esse soci al à me di da q ue te m sua
importância utilitária garantida nos trabalhos
apl icad os
sobr e
im pact os
am bi entais,
planejamento e gestão ambiental” (p.68). Os
aut or es f undam entam- se no conce it o d e
“Ecodinâmica”, de Tricart (1977) que defende a
i dé ia d e q ue “ o hom em p ar t icip a dos
e cossiste mas e m que vi ve ” ( p.68 ) e que
estabeleu uma classificação dinâmica para as
uni dade s
de
paisag ens
id e nt if icad as,
denominadas de Unidades Ecodinâmicas ou
Unidades Morfodinâmicas (p.69). Na segunda
p ar te d o art ig o, os aut or es anal isam os
Proce di me ntos Op er aci onai s par a anál ise
empírica da fragilidade ambiental e por fim, os
autores apresentam uma síntese de um estudo
realizado no Pontal do Paranapanema, região
oeste do Estado de São Paulo.
O quarto artigo, intitulado “Proteção de
florestas e outros conjuntos vegetacionais, criação
e implantação de espaços naturais protegidos no
Brasil” da professora Sueli Angelo Furlan do
D ep ar tame nto d e Ge ograf ia d a U SP,
do
arquiteto Joaquim de Brito Costa Neto e da
Engenheira-agronôma Silvia Barguil, os autores
apontam que “as políticas de conservação de
florestas tropicais têm apontado na direção da
implantação dos parques e no incremento da
atividade de turismo”(p.86) e que o processo
p ar tcip ati vo d as populaçõe s de ssas ár eas
encontra limites legais para cada categoria de
área protegida, “limitações estas que muitas
vezes tornam insolúveis determinados conflitos
de uso do território”(p.87). Nesse sentido o
artigo tem por objetivo “discutir as principais
definições, conceitos, legislação ambiental e
dispositivos legais associados que determinam
o desenho e a articulação territorial das diversas

TAVARES, M. G. da C.

categorias de espaços naturais protegidos que
abr ange m im port ante s re mane scentes das
florestas tropicais no país” (p. 87).
O quinto artigo da primeira parte do livro
intitula-se “El crescimiento espacial de las ciudades
intermedias chilenas de Chillán y Los Ángeles y
sus impactos sobre la ecologia de paisajes
urbanos”, dos professores do Departamento de
Ge ografia da U nive rsid ade do C hile , Hugo
Romer o e Al exi s Vásquez, que apontam a
importância da Ecologia das paisagens urbanas,
como uma disciplina que pode contribuir para
avaliar os efeitos do crescimento das cidades
sobre os serviços e bens ambientais que afetam
a sustentabilidade de seu desenvolvimento. O
art ig o anali sa os d if er e nt es e nf oques d a
ecologia urbana: o enfoque das cidades que
considera as estruturas ecológicas e as funções
das habi tats d os organi sm os q ue e xi st em
dentro dos limites urbanizados, o enfoque da
ecolgia das cidades (Grimm et al, 2000), e o
enfoque da ecologia urbana na planificação
urbana (McHarg, 1992 , 2000). Os autores
apontam ainda a necessidade de desenvolver
um marco de referência integrado para os
estudos ecológicos urbanos (p.117-120) e a
relação entre ecologia das paisagens urbanas
e a qualidade ambiental das cidades, que “pode
ser reconhecida de acordo com o estado dos
p ar ques e corr ed or es v eg e tais q ue se
distribuem no interior e ao redor das cidades”
(p.120). Em seguida os autores propõem uma
m et od ol og ia
(p .1 22 -1 25 )
b aseada
na
identificação de áreas de expansão urbana, na
determinação de parques florestais urbanos e
nos atributos espaciais descritivos da paisagem.
Por fim, os autores apresentam os referidos
resultados a partir da metodologia proposta
para as cidades de Chillán e de Los Angeles.
A parte II, intitulada Vulnerabilidade Social
e os Riscos Naturais, são apresentados quatro
ar ti gos. O pr ime ir o art ig o, inti tul ad o “ um
acercamiento altema de la vulnerabilidad social”,
da pesquisadora Carmem Sara Nápoles Santos,
do Instituto de Geografia Tropical de Cuba,
apresenta o conceito de vulnerabilidade de
W il ches-C haux (1 99 3) como sendo “ a
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i ncap acid ade d e um a com uni dade p ar a
absorver, mediante o auto ajuste, os efeitos de
uma determinada troca em seu meio ambiente,
sua inflexibilidade e icapacidade para adaptarse a esta troca. (p.140). Em seguida a autora
apont a os cam inhos p ar a ab or dar a
v ul ne rabi li d ad e
no
conte x to
r eg ional
latinoamericano, destacando a vulnerabilidade
social,
v ul ner ab il id ad e
e cológi ca,
a
vulnerabilidade ideológica e política. Por fim, a
autora apresenta e avalia o projeto cubano em
que d estaca q ue “os p rincip ais pr ob lem as
ambientais tem se acentuado por uma falta de
consciê nci a e ed ucação am b ie nt al e m
p or ce nt ag em consid er av el da p op ul ação”
(p.150).
O se gundo artigo, i ntitulado “Evi tar
tragédias, corrigir problemas?” da professora
Arlete Moysés Rodrigues do Intituto de Filosofia
e Ciências Humanas da UNICAMP, inicia fazendo
uma avali ação cr ít ica do concei to d e
desenvolvimento sustentável, ressaltando que
conce it os
como
de
“d ese nv ol vi me nt o
sust ent áv el”, “ suste nt abi li dad e” e “ge st ão
ambiental”, entre outros, tornaram-se sensocomum sem que se saiba o seu significadoi (p.
1 58 ).
Ent ende
a
autora
“ que
a
institucionalização do termo desenvolvimento
suste nt áv el e stá l ig ad o à heg em onia d a
economia neoclássica também predominante no
Banco Mund ial” ( p.15 9) , af ir mand o que o
deslocamento discursivo do conceito constituise em uma forma de ocultar o espaço e as
relações sociais. Em seguida, a autora discorre
sobre a temática de manejo integrado, que
surge no contexto da disseminação do conceito
de desenvolvimento sustentável, destacando
q ue sua m e todologi a i mp li ca em ação
governamental. A autora apresenta em seguida
uma discussão sobre o conceito de Riscos e
Vulnerabilidade social. Sobre Riscos a autora
afirma que “a identificação, avaliação e gestão
de risco são consideradas importantes para a
ação pol ít ica, como sal i enta p or ex em pl o
Zimmerman, 1986” (p.162). Sobre o conceito de
vulnerabilidade social a autora enfatiza que “se
refere à ausência de condições de vida dignas
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na esfera da produção, da reprodução e de
representação política” (p.164), destacando que
a agenda Habitat II, realizada em Istambul em
1 99 6, af ir ma “ que a v ul ner ab il id ade e st á
relacionada à marginalização, a exclusão das
ati vi dade s e conômi cas e d os pr ocessos
decisorios bem como do acesso equitativo de
oportunidades” (p.164) e que a compreessão
de
vulner ab i li dade
social
p assa
p el a
compreessão da produção do espaço, o espaço
produto e condição, assim como, pelas análises
das atribuições que se colocam nas esferas
locais.
O t er ce ir o ar ti go “ G esti ón d e Los
desastres en Argentina: Instituciones Nacionales
i nv ol ucradas e n la p robl e máti ca d e las
inundaci ones”, das pe sq uisad or as Cl audi a
Natenzon e Jesica M. Viand, do Instituto de
Geografia da Universidade de Buenos Aires,
Argentina, discute o caso argentino no que se
refere à gestão dos problemas de riscos por
inudações. O artigo inicialmente discute os
conceitos centrais da análise, vulnerabilidade
social e catástrofes e em seguida, a gestão do
ri sco em insi tuições nacionai s arg enti nas,
concluindo que a gestão das instituições, típica
d a cult ur a nacional não é ade q uada p ar a
considerar processos de larga duração. Nesse
sentido, as instituições e suas poíticas não são
sustentáveis no tempo, pelo contrário, elas
aumentam a vulnerabilidade social, geram mais
i ncer te zas e amp li fi cam as se q üe las das
catástrofes (p. 183).
O quarto artigo, intitulado “La Gestión
Ambiental en áreas de alto riesgo, Caso Estado
Vargas, Venezuela” dee Beatriz Olivo Chacin,
apresenta um estudo de caso na Venezuela, a
partir da análise dos fatores determinantes da
org anização d o e sp aço no Estado Var gas
( p.18 8- 19 4) ; d a ap re se ntação de um
diagnóstico para a atuação; da apresentação
de um plano de ordenamento e regulamento
do uso da área de proteção e recuperação
amb ie nt al e fi nalm ente d a atuação d a
Autoridade Única de Área para El Estado Vargas
(AUAEV).
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Na terceira parte do livro, intitulada SIGs
e Atlas para a América Latina, são apresentados
cinco artigos. O primeiro artigo, intitulado “O
Atlas Geográfico da América Latina: Um Atlas
Supranacional”, do professor Marcello Martnelli
do Departamento de Geografia da USP, que na
primeira parte do artigo discorre sobre a história
dos atlas, enfatiza que um interesse maior pelos
Atlas nacionais emerge após a Primeira Guerra
Mundial (p.212) e dos Atlas regionais após a
década de 30 do século XX. O autor destaca
que a última década do século XX foi marcada
por avanços tecnológicos e pela infomatização
da sociedade, sendo que os Atlas eletrônicos
d e âm bi to naci onal e Re gi onal estão
substituindo as tradicionais edições em versão
impressa e encardenada (p.214).A segunda
parte do artigo trata dos Atlas Supranacionais,
p ropond o a e laboração d e um m ap a
supranacional da América Latina, através da
estipulação de uma coordenação que deve
dispor sobre o estabelecimento das orientações
acerca dos seguintes itens: objetivo, plano
temático, documentação, escala e formato,
projeção, rede de coordenadas, mapa-base, os
textos e os idiomas e a escolha dos métodos
de representação. Por fim, o autor ressalta “que
um Atlas para a América Latina viria consolidar
a identidade do conjunto das nações de língua
portuguesa e espanhola da América, revelando
o caleidoscópio que caracteriza o agregado de
seus povos em seus territórios” (p.224). O
segundo artigo intitulado “Mapas Virtuais?”, do
professor Alfredo Pereira de Queiroz Filho, do
Departamento de Geografia da USP, visa refletir
sobre a expressão “mapas virtuais”, a partir de
duas que stões cent rais: o te rmo v irtual é
apropriado aos mapas? Em que medida o uso
desse adjetivo é relevante para as discussões
teóricas da cartografia? Na primeira parte do
art ig o enf at iza que o v ir tual “p od e se r
considerado como um tipo de representação
numérica de fenômenos. No caso dos sistemas
car togr áf icos vi rt uai s, as re pr e se nt açõe s
numéricas do relevo, da hidrografia, da rede
v iári a e dos l im it es m uni ci pais não se
desterritorializam e tampouco perdem suas
identidades” (p.233). Na segunda parte do
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artigo, sobre “O Virtual na Cartografia”, o autor
afirma que a proposta de mapa virtual foi
formulada por H. Moellering, no ano de 1976
(p.235), e que as duas principais características
que diferenciam os mapas reais dos virtuais são:
visibilidade e tangibilidade. Por fim, o autor
apr esenta duas conclusões: a p ri me ir a
conclusão é que o termo virtual é adequado para
a caracterização de um mapa, uma vez que,
embora seja inadequado do ponto de vista da
Filosofia, a utilização do senso comum colabora
para uma aproximação ao sentido desejado, um
tipo de cartografia desejado, uma forma de
codificação seletiva das entidades da superfície
terrestre (p. 238); e a segunda conclusão é que
“a expessão mapa virtual pode ser utilizada
coti di anam ente , pois se u si gnif icad o mais
difundido remete às características dos mapas
manipulados no meio computacional” (p.240),
ressaltando por fim que atualmente o que é mais
relevante na cartografia é a discussão da rei nt er pr et ação do p ape l da comuni cação
cartográfica neste contexto tecnológico.
O terceiro artigo, intitulado “Algumas
Considerações sobre as Aplicações dos produtos
do Sensoriamento Remoto em Geografia”, do
professor Ailton Luchiari, do Departamento de
Geografia da USP, enfatiza a importância desta
técnica para o conhecimento geográfico no que
se refere às atividades do homem sobre a
sup er fí ci e t er re st r e, aos m ape am entos
g eomorf ol ógi cos, e st udos hi dr ogr áf icos,
levantamento da cobertura vegetal natural,
estudos climáticos e estudos regionais (p. 243).
Em seguida, destaca o uso de diversos produtos
do sensoriamento remoto como fonte de dados:
interpretação de imagens orbitais de 1:500.000
(p ri mei ro níve l) , as fotog rafias aé reas ou
imagens em escala pequena, aproximadamente
1:80.000 (segundo nível), as fotografias aéreas
ou imagens que possuam escala variando entre
1:80.000 e 1:20.000 (terceiro nível) e dados
col et ad os e m cam po ou em fotogr af ias e
i mage ns com escala maior que 1 :2 0.00 0
aproximadamente (quarto nível) (p.251). O autor
ressalta, também, o avanço do sensoriamento
remoto orbital a partir do final do século XX, com
a e me rg ência d e si ste mas que f or ne ce m
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imagens com alta resolução espacial (p. 253).
Por f im , o aut or e nf ati za q ue ap esar d a
i mp or tância do avanço te cnológi co no
sensoriamento remoto, o trabalho e a coleta de
dados em campo deve ser valorizado como um
p roce di me nt o f undame nt al das et ap as d e
mapeamento de uso e revestimento da terra
(p. 257).
O quarto artigo desta parte, é intitulado
“Apl icaci ón d e un si st ema d e Infor maci ón
Geográfica para la Conservación de Hábitats
Costeros”, da profesora Virginia Fernández
Ram os d a Facul dade d e C iê ncias, d a
Unive rsidade da República do Uruguai. Na
primeira parte do artigo, a autora aborda os
sistemas de informação geográfica aplicados aos
e st ud os cost ei ros e m ar i nhos a p art ir d a
contribuição de Vallenga (2003). Na segunda
parte do artigo, a autora analisa um estudo de
caso sobre a costa Uruguaia. Em seguida, a
autora apresenta os projetos e programas que
pr et ende m m el horar a g estão coste ir a no
Uruguai. Na parte final do artigo, a autora trata
da informação e da estratégia de investigação
utlizada para identificação de habitats costeiros
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a p re se r var. O úl ti mo ar ti go, int it ul ad o
“Metodologia para vetorização topológica e análise
espacial das zonas de uso permitido. Propostas na
nova lei de zoneamento do Município de São Paulo”,
do professor Reinaldo Pul Pérez Machado, do
Departamento de Geografia da USP, tem por
ob je ti vo ap resentar uma m etodolog ia q ue
p er mi ta conv er te r os el em entos g ráfi cos
presentes na lei de zoneamento e tratá-los
como políg onos topologicamente fechados,
g eore fe re nciad os, e com seus at ri butos
associados a um banco de dados relacionais, o
que propicia seu tratamento temático e análise
espacial num ambiente de geoprocessamento
controlado (p.276-277).
Diante do exposto, é possível concluir
que o livro privilegia questões de relevante
importância e que amplia a discussão sobre a
América Latina e a ciência geográfica. Trata-se
de um livro, portanto, de interesse para os
e st ud ant es e p rof issi onais d a ge ogr af ia,
arquitetura, urbanismo, planejamento urbano,
enfim para as disciplinas que se debruçam sobre
questões espaciais, especialmente as questões
ambientais.

Trabalho enviado e aceito em agosto de 2008

