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'~tuando to1181Dos o encargo de desenvolver um estudo li 
. -

gado à Geografia Urba.na.p mais propriamente, ~ tipologia de si 

tios urbanos, dois aspe~tos fundamentais nos nortearam: 

lQ - Não existiam estudo~ de sítios urba -
nos te-140 1c::~o110 baae uma oarta 4e declividadeº 

29 - Rão parece exie~ir nenhum estudo esta 
t!atioo baseado em cartas de declividadeº 

Sab8J118a :perfeitamente que as cartas de declividade 
não eã9 ums~ tt$cnica recente de representação do relevo, pois de!_ 
de as prinlE1iras ~caclas do nosso e~culo foram utilizadas em es 

. . -
tudos regionais e aamente agora estão sendo retomadas, por~m 
ainda çom vistas aos estudoe regionais ligados à Geomorf ologiaº 

Por outro· lacto devemos eac1areoer que a tentativa de 
apli.cação clle um critário estat!stico de aná1ise de cartas de 
dec1ividadEt ligado ao estudo de s!tioa urbanos, deveu-se ao f'a 
to de a grande maioria doe trabalhos desse gênero, não possuir 
uma ~~c~ica adequ~da da representação cartográfica dos sítios 
urbanosº 

.JLcrescente-se m.is, esses trabalhoe não foram elabo= 
rados em rELZão de faltar um critário numérico Dara efeito de ~ 
náliee, bem eomo a variável muitas vezes utilizada (a:J.titude) 
não era 1111ito significativa para. definir uma tipologiaº 

No presente momento já ê possível a resolução dos 
probleDiaa atravlfs de UM interpretação qua.ntitativa (objetiva), 
liga.da eviclentemente, a outra, a subjetiva tradicionalmente u
t iliz1;1.da em grande parte dos trabalhos liga.doe l4 anál.ise da pai -
sage.mo 

O estudo ballea4o em cartas de declividade não se li
mita. aJlienan ao campo da Geomortologia e mesmo da Geografia Ur
banaº :Pode ser correlacionado co~ outros tipos de estudo, como 
de Geografia Agrária, Pedologia, Pitogeogratia, chegando mesmo 
a a~r utilizado na elaboração de plantas de valores das cida ~ 
daep Entia poderiamoe asaocii-10 a quase totatilidade dos tra~ 
llalbos em <lUe o relevo entra. como uma das variáveis de uma in
vestiga~c;ão,, 

o ~osso ~teresse pela tipologia dos sitios urbanos 
nasoeu qu<lJl(lo participamos de dois trabalhos de Planejamento 
dQS Municipios de KaUAl e Itapetiningao 

Mo primeiro, integrando vários setores da pesquisa 



e em particular, dos problemas que o sitio urbano de Mauá Of!, 
recia. Nesta parte do trabalho , foi elaborada uma. carta de de 
clividade sobre a quql f9ram lanças as basec das futuras á~ 

reaa a serem urbanizadas º 

Para o segundo caso, fizemos parte de uma equipe 
.mu1tidiscipli.Dar que deveria elaporar o Plano Diretor Prelimi 
nar do Município de ·Itapetini.JJgaº 

O sitio urbe.no foi o que mais nos entusiasmou pelas 
suas características de limitação, pois em certos trechos bau

via uma s.Sr_ie de :Lmpecilhoe à circulação e ao avanço da urba-· 
nizaçãoº 

Mais tarde, em Reunião do IoPoG.,Hc-, realizada cm são 

Paulo, tivemos a oportunidade de proferir palestra ligada à rA 
presentação cartográfica dos sítios urbanos, dando ênfase às 
cartas de declividade ~ 

Recentemente re.digimos ~ jnntamen·~e com as Professo~. 

rae Iraci Palheta e Lilian Coltrina:..-i, uma corm.inica.çeo aµre ·· 

sentada em Seminário de estudos geográficos, na Argentina (1) 
reunid9 em Posade.s~ cujo te~ primordial estava ligado à uii~ 

lização das cartas de declividades em estudos de Geografia, 
Os ~e~u1tadoa obtidos ·com as car~as de declividade 

foram tão satisfatórios que .outros colegas peasaram a empregá
las t .bem com~ .solicita~am. nossa . çolaboração nas at.1las do CiJ.:,1

-

so de PCs-Graduação d~ ;Departamento de G~ograf'ia da USP,. pr...r& 
transmitir os conhecimentós e.dquiridos aos colegas estagit. 
rios dos Cursos c1e Geografia Ur:bana e Geomorfologia .. 

Para obtenção das cartas de declividade foi neces" 
sária. uma f'µndament_açãç . teoric_a . mais ampla, encontrada em 
grande parte na~ obras tidas como ".lltrapassado.s ou fm:-a de filJ 

. . . ·-
da das décadas de vinte .e trinta, retoiru;W.as.em trabalhos mais 
rec~~tes por v~rios _geógrafos franceses (2)~ 

I?licialmente pensamos ·fazer UJD trabalho mais deta =· 

lh~do s~bre . O:- sitio urpano d~ Itape_tinin&a, por já possuirmos 

a -carta de decl~vidade _ e o esboço geomorfo16gico do sitio da 
referida .cidade º 

· (1) SOCI~DAn ·ARG.iNTINA D~ ~STUDIOS G1'0GRil'ICOS; . .XXXIl! 3o 

mana da Geegraí'i~, P•aadaa (Miaionea)p julh• 1971~ 

(2) BARRIIR, Michele, Le·, carte• _clinographiguea, Neroia 

n2 40, P:. 390"397 0 Paris" 196} ., 

BRUN.15T, .Roger, Cartea dr-a nent...!'..!, Revue Ge_ogr..tphiequo 

des Pyr~~&es et du Sçut-OueBt ,; Inst ., GeG»graphique Teulouse ~ R,rn·de1t 

.D~--~20 ~ 1q6~ . 



Ccmaultando a Profaº Nice Lecocq MO:l1er, para obter 
suaeatõea ligadaa k parte 4a Geografia Urbana, aconselhou-nos 
a fil.llpliação do tema para várias cidades do Estado de são Pau

loº 
De poaee deesa ict.'ia passamos a .fase ela procura d~ 

4001mt1Ra~ oartogri.f'ica necessária, encontrando grandes lacu 
. . -

nu, poia .. cartas relacicma4aa estavam e• eecal.a inadequa.da 
para ua est~o a:blu.cioao doa sitioe. urbanoa, cm aimpleemente 
não exiet 1allo 

Bxpcm4o o probl- ao nosso orientador Profº Andr~ 

Libault, 811Cfrilt-lloe UJml 4rea lll&i• restrita e relativamente 
be• eatu4&4&. 

Leva4& e811& 4ecieio • Profeasora Nice, foi escolhido 
o V~e 4o Paraitaa ao Betado de são Paulo, posau14o'de cartogr.! 
f'ia de base m eaoala •dequo.da, devido a ua levantu.ento fei
to .Hl9 ~ervi90 4e Aerof'ot~tria da Onazeiro do Su1 para 
o ·D.AoEoB .• , m eecal~ ele 1/10.000. 

Paeaaaos a duaa ~ases 4a &JUll.iaes uma de éaráter bi -
bli~fico aobre a 4rea; •tra atrav4e 4ae .cartas topográfi..,. 
cas para eatabeleeer a priori .igumaa difere11ciaçÕes quanto à 

compartimentqáo 4a topografiaº 
Ao DW tempo acompanhávamos oe trabeJboa doe esta 

. -
gid.rioa 4~ Laborat6rio de Aerofotogeogratia 4o Instituto de 
Geografia 4a UBP, que estudavaa a1.gan8 eiti• 4a noesa 'rea de 
peaquiaa, do pcmt o 4e vi.ata 4a Geomortologia, permitindo-nos, 

juntamente ·coa a bib1iogratia eepecializada da 2'.rea, escolher 
uma e.fria ele diferentes tipos 4e eítioa, tais como 08 de Jaca -rei, são.Joa4 cloll Oaapoa, !aub&\4, Guaratillp.etá e Redenção 
da Serraº 

Ba tilaa ele 1969, t011S:n40 conheci.Mnto da cart,,. que 
hav!amos elabora4o para o aitio 4• Itapetini.Jl8&, o Prof. Aziz 
Ab'Saber, Diretor 40' Instituto · ele Geografia 4a USP, solicitou

nos um arti&o sobre a ccmatnu;ão ·• utilizac;ão 4as cartas de d,! 
clividad.e11. (3). 

Bessa meio tempo teraimlvamoa a conte.cção de cinco 
cartas de decliv.idade, com qua.tro e!tios pertencendo ao setor 

(3) ~B BIASI,Mario - •cartas de declividade-: contec 
ção e utilizaça~," Geomorfologia , 21, p. 8-1)~ são Paulo,19,0 



Secli.Jlenl&r ela Bacia ele !aub8t4, e WD do Va:le Buperior do Rio 

Paraibao 

Sob a orientação do Profº Andr' L1bault pasaaaoa à 
con.tapa claa d.resa c1aa dilerente• cl.aaaea ele dec1ividades ,re
aultan4o 41 um tabela geral 4a 4iatribuição areolar das de -cliric1&4eaº Logo a ••suir paa88llOll aos pri.mairoa c4l.culoa es~ 

tatisticoe coa oa . cladoa coli&idoe, bem ccao aJ.gu.maa conclusões 
iniciaia, atraris 4a análise doe resulta4os obtidos nos clilc~ 
los. 

Cca eaaee resultadoa YimOB a neoeasidade de escolher 
sais altioa pertencentes à tlrea dos •mares de aorros", onde ~.2 

raa eacolhtaa. oa de Paraibuna e Nativi4ade da Serra. Proce~ 
4eJI08 coa Htea 4a JllHE forma, no tocante - contagem das 4-
reas e ao tratamento eatatistico prelillinar., 

Obticla a 418tribuic;ão claa declividades doa setu sí
tios, paaaamoe ao aprimoramento est&tistieo dos dad~s, Vfl~if.!, 

cando as posaiveia .oorre).ac;Õas para definir uma tipologi.J:i .• 

Para facilitar os cilculos ~ezv.lllo-noa de ua peque
no coapu.tador Olivetti . ProgrtlUm& 1001. Na progruação couta ~ 
moe com a C)olab~C}áo do Enco Ricardo -.noel Pontes- Victor e 
do Arquiteto Antonio h&ncoo 

Com e•t'8 reau1tados lftldemoe pensar na elaboraç~ão de 

1UI • ~1&.'tO preliwimr .4e estudo, onde. na primeira pane dev.!. 
riamos apreaent~ as t~cnicu.utiliza4aT;1 para tal tipo de! tr!, 
balhoo Na segmida opt&llOS por rdbricas em separado,a lrea de es 

. -
tud9 e o rel!Ul.t8'o obtl4o c.aa as cartf;18 4e declividade em co-

resº 
Para a te~eira parte, deixamos .. a ap1ioação dos m~'"'.' 

tod.oe quantitativos, que noa . le~iam a ua novo tipo de a.bor'.'!" 

da&ea dentro 4a .cartografia Geogrlf'ica e da Geoer&fia Ur'tanao 

O próprio tUI&. 'de grande interesse .para a Gecgra~ 
fia urlmna, . ·que se resaent ia 4e uma utilização de t~cnices não 
-.iito adequadasº 1'oeaa intenção toi apriaord~lJla, atrav.,s de 
um maior detalbaaento, não noe apr77ei"ando soiaente de certas 
hipaom,trictas e p,rt~ que em mnit'9 euos dão uma imageir. di!, 
torcida doe fato•~ 

Quanto ao interesse pragir.dtico do traba:tho., devemos 
acrescentar que atravle de~aes modelos tipol6gicos podemos cha 
pr, no estudo 6os sitioa urbanos a diagnosticar p08$!veis pr.2 
blemas, bem como progn09ticar.ae ao1uções doe mesmos. 



Com•- obeervaçõee podemos 41.ser que a Geogra -
fia 'Urbana &traria 4a C&rtograf'ia, come98 a abrir um caminho 
para que estudos futuros dentro desse aspecto possam ser a
primorados em llllito, utilizando-se, de mcSt9dos quantitati -
vos convenientemente aplicados à Geografiaº 

f:-não poderia.mos de maneira alguma dixar de ~egis-

trar os noaaoa agradecimentos b pe,eoas que de Wi-ia manei 

ras tornaraa P•s~ve1 . eete trabalhoº 
l ~ofaoDraoNice Lecocq lmller oa nossos mai ores a 

gradeci.Mntosº ll'oi el.a a incentivadora primeira. da ab xdagem 

do tema ora 4eaenvo1Tido, auxiliando-aos durante todo o tra
balho com tmtmeraa sugestÕes que possibilitaram chegar111os ao 
termo d.,o que nos baviamoa proposto. 

Aoe n.oBsos colegas, Eruao D'ilmeida Magalha.es.,João 
Antonio RodrigU.u, Ivan Sbrana e Koacir )farquea que auxilia.
ram na revisão e impressão do texto, nouo m.ito obrigado . 

Aos nossos alunos Vera Pacheco Lomba, Walk1ria Sa

vira_; hanc isco llart ina Galhardo J'ilho, que por JIU.i~ae ve -
zes desde o mício cleate trabalho, af'astaram-ee de seus afa"."' 
zeres particulares para colaborarem nas v'riaa etapas deete , 
deixamos aqui regilltrado o nosso mais sincero 8BI"adecimentoº 

~b4a não poder:!amoa delxar de agra4eeer ao enge
nheiro Ricardo Jlaaoel Pontas Victor, Ohefe da Divisão de Cál. -
cul.os da Vaai>-Aerofotograaetria e ao arquiteto .Antonio Fran-

co, que mtito noa auxili~raa na progra.mação de cálculos esta -
tisticoa para computadorº 

. A todos os demais col.egaa que noe incentivaram du
rante a rea1ização dae"e trabal.ho, nosso 11t1ito obrigado. 





Se du v ida alguma , os e~ i: udos u~ ~-eogrefia tírbun::l dl?s :p . !: 
grande i.nteree peequizadorea em todos seus as :;7ect os , i n -

clus i aquele qu o ligall às rela9Õee entre o sitio ur~o e a 
re o a que pertenc • 

Releva t&llb' encarecer que, ao se apreciarem taia raln--QO • t abordando o problema em duas escalas• uma da âmb i -
to regional propr nte dito, · na quql estabelecemos o relaciona ... 

mento entre um cidade e um região - o que nada maie ' que sua 
e1tua9io, e outra, e ecala •is local o eitio onde a oi.date teve 
sua m:"i«e•. e '"• p.r6x1Jaa ea que por vant~ tenha ae processe.do 
ou Tenha ~ se procee ar o s eu desenvolvimento. 

Ião vaeoa aqui nos estender tal•ndo das relaQÕ4'9 ~iete~ 
tee entre altio e eituaC}io. eabora tenhamos cilnoia de que •8Jlba.e 
as noçõea se compl.ement .. quqndo a.a vantagens do s !i io penti tem va -loris~ a eituaoio "'l.). 

Autores coao George Chabot, Pierre GeorP., Pierre Lave -
daQ, Jacquel.ina Beaujeu-Garnier, Arthu.r Smailea, Henri J onaa e ~ 
tro•, ~ tiveJ'UI a oportunidade . de abordar, de mneira. baa11ante 8! 
pla, enea aepeotoa du relações entre cidade e ~s~~ 

Por outro lado esboçare110s algumas considerações sobre 
o segando aspecto, de maneira a estabelecer WD8 tipolasia .. tun -
9io cto relevo., d~vend9 para isso aproveitar canceiios emitidos por 
atudioeoa cto aeaunto. 

lo tooante ao sitio urbano, a fP"BJ14e •ioria do' .traba -
lhoe trata de ~ caracterleticas de maneira •ito ge~. mesmo 
quqndo abordam o te• maia profundamente, o tratamento que o si -
tiq recebe • ·111ito 1118'DOa preciso do que o dado a outroa aepeotos 
do estudo c1aa cidades, corao por exeÇlo a elaboração de um trabal.ho 
sobre hierarquização~ 

Jla.it~ vezea a descrição ela tipologia dos si~1oa está 
pre ,a um. interpretação puramente subjetiva. e ooutraa, tf:emasia
d•~e generalizada 4os el.ementos que os coapÕ.:ta. Beaa interpret!_ 
ção te co fontes de obeervação, uma carta topognlflca, alguns 

perfis to~coe (interpretação de fotografias -.Jreaa, na a1 

&"Dl8 •~os) a1iadas às observações de campo .. Ea frequentes oca -
aiÕee chega-ee a caracterisaçõee siJlpl.istaa, tais como sitioe pró-

1964. 
· (1) GBOBGB, P. Pflois de G4ographie Urbaine, p.48,Paris, 



2 

ximo::. a cursos <i':lgu.a., a Si.:Ú..Vü ;J.e c ... :.x . .>o::;; .:i.;<::..gu;;.:: •• 1i.:;:1: ::;::1;;;2 ilus cv 
mandando uma situação, etc ,. 

E claro que não dcvc!llos, ne '~1 ) oucmos ele r:ai:·.e~Lr·a }·:.ú -

nhuma prescindir de tais font es {le obs erv8.ção pars e:f ·'3 ·~v.gr:c,o s 

um estudo sobre sítios urbanos, I!'Ss Õ. '.)V81!l.os reco21J.1oce::- q_ue .• _, 

las não conseguem por si s 6 def:inir u.raa ti:p1)1 o[:ia. 

Verificaremos que poucos :·'} 2-o os s:f.t i os ou. ~')1\c_:. os tA :::· 

banos que não se encontram p!'ô xi1t.02 a. l.lI.1 curs o u 1 áGtW· c L.1 qu0 

não tenham uma região de aguada na sua periferia (2) º 
Por outro lado, dent ro de :: sr.·H~ class ifico.•; Ões g,eri. '. ~- ~1 1 

frequentemente ocorr: uma outrs. c ol 0c.::>.ção tipológicD., a do s s i 

tios defensivos, em te1·renos acident<!0.os, à saldo da.o inu.nd2. -

ções, ocupando uma posição favorável no início cl..0 s en.i. e stc~"bel~ 

cimento, mas que por motivos decorr·.~ntes de sua. evol-u.ção . se 

expandiram por regiões menos c1efens i vgs cru.e E..s prime irasº 

Se consultarmos os estudos s ob::.~e a evolução hi.'3 i·ó fic o. 

da implantação de um aglomerado hum8.no , v er ifica.mos q_uG o :tto 

mem procurou, sempre que pos3ivel, iu9tatlar-se em local topo ... 

graficamente mais favorável ~ara se defenéier de seus pr6yirioP.J 

semelhantes, ou para se guardar das pos$íveis condições agres

sivas que o meio geogréfico apreser~tava ç Como pondera L2 Blti. -

che: 

A natureza. prepara o local, e o hoi.!lem or~.-· 
niza-o para permitir que ccrracponda a seus 1es e 
jos e necessidades" .(3). 

Alám das preocupações defensivas, outra s preocupa_ -

ções podem ter entrado em jogo na seleção da sítios urbanos.As 

sim, 

( 2) GEORGE, P .... , et A 11:.' :!.. - Les fleuves et 1 'évol1.1 ~ ion 
des pleuples, Paris, 1950. 

. .{3) LA BLACHE, Vidal de - apud Lucien F~e-"A Terra 
e a evoluçao humana" in Panorama de GeogT!fia, p ., 701,Lisboa, 
19540 



le_ probJ tmca "S i nous pos o11s raaintenant dans son ensem
blé" des origines urbaines, nous dirons que les 
raisons qui ont amen~ les hommes ~.s•agglom~rer 
sont les suivantes, correspondant à des ·besoins 
,l,memtairesº Trois .nous sont indiqu~es par 1• ~ 
tude des villes Qr&es-s défense, religion, relã 
lations avec les autres hommes ~ Ajouto~s-en uii 
quatri~me, les plus pressant de ·tous, l'alimen
tation" (4) 

3 

~-nos licito concordar com essa óolocação pois as 
razões apresentadas sãõ necessárias ~ instalação de uma cidade 
ou povoado, mas, de todas, a que mais diz respeíto à tipologia 
dos sítios' a primeira, a . defensiva, não chegando as demais . 
a uma determinação precisaº 

Na eleição do sitio 01 i ginal das antigas cidades eu-
ropfias, preva1ece o primordial cuidado defensivo com que o 

homem buscava asil.ar~se das concorrências _agréssivas de seus 
prõp~ios semelhantes. Cidades como Paris, Berlim, Estocolmo e 

outras, tiveram suas origens em ilhas vendo ·no rio, como eleme~ 
to da natureza, uni obstáculo natural, e em suas muralhas, e.orno 
el~mento essencialmente erigido pelo homem, a segurança colmia 

. -
dao Assim, Paris, cujas muralhas se deedobr~am, umas ap6s ou-
tras,_ a medida que surgiram as nebess idades impostas pelo e~ ..:!. 

cimento urbano. 
Mesmo as cidades situadas em colinas mais elevadas 

{acr6poles) tinbam, sem d~vida, al~m do caráter às vezes reli
gioso de sua localização · (De1fos, Olímpia) o principal. de de
fesa .. 

~amb4m nas cidades localiza~as pr6ximo a cursos d•áJ 
guas ou no litoral, vamos encontrar aquelas que tiveram seu 
nascimento em penínsulas ou em lóbulos inte~o~ de meandros,de 
modo que a trama urbana fosse guarnecida pelas. próprias limit~ 
ções .desse tipo de sitio, permitindo que ~ · ~nt_ra~a des~es dois 
acidentes se desenvolvessem tort1ficações, .. complementando a d.!_ 
fes~ que ofereciam o rio e as áreas alagadiças~ pr6ximas ao 16-
bulo u Como exemplos típicos citaremos as cidades de Besançon, 
Berna e Toledo. 

(4) LAVED.lN,Po G~ographie dee Villes, Po30,Paris,l959. 



Se as observarmos com atenção, ooncluireru.os qua to i:1t:.o es::2.s ci
dades tiveram sua localização movida por um caráter eminenteme! 
te defensivo e ·mesmo aquelas que não .possuíam defeaae naturais 
foJ'$m com esse fim gradativamente fortificadas por eeus habiten 
teso 

Com o decorrer dos tempos, o problema das 11mitações 
que um sitio poderia opor, em datrimento do crescimento de wna 
cidade. nel.a instalada, foi tambffm desaparecendo, confirmando 

que, o favorável em determinada 4poca, po~a não o ·ser em outra 
• final.mente voltar a sf-lo na atualidade. 

A afirmação pode ser entrevista no caso de sities c--
riginariamente favoráveis que, com a evolução urbana, tcrnare.t!l

se 4esfavorllveia, e, com ~s novas t&cnicas de engenharia viária 
passaram a ser tavor.lveis~ ! o caso especifico de são Paulo que 
teve origem em uma colina; expandindo-ee para as colinas adja -
centee o 111 crescimento foi barrado pelos rios ADhange.ball e T!. 
manduatei, ap&e a canalização dos mesmos e da· construção de uma 
ª'rie de viadutos, estas áreas deprimidas foram ooupadas po:r 
avenidas de fundo de vale, como meio de circulação mais rápida 
e, sobre estas, viadutos interligando as diversas colinas que 
hoje tasem parte 4esae .oomp1exo de elementos que compõem o si -
tio . da cidade de são Paulo~-

No caso doa sitios situados na faixa litor4nea,as ciT 

dades ·neles localiza4as, apresentam caraoteristicas diferene1!_ 
das em dois tipos: as de faixas li t orAneas amplaa, e omo por e-

xeJllPJ,<> zonas de reatirlgea, onde são frequentes estuários e en
seada&, e as 4e faixa. litorAnea Mie estreita coa uma comparti
mentação bem definida. Exemplos oa.raoteristicoa são as cida -
des de Salvador (5), Lisboa, Valparaiso, onde es~a compartimen

tação ' expressa pela oidade alta e cidade baixa. 
Aparentemente este tipo de sitio parece ser desfavor,! 

Tel, mas atrav4e dele permite-se fazer um zoneamento definido~ 
delimitandQ-ee ~ zona poi"t12ária e as atividades comaroiais l~ 
dasclaa ao porto daa zonas residenciais. 

·(5) AB•SABBll,A•R.- "A cidade de · Salvador" - ~etim 
Paulist' ele a.Biia, s.P., julho, 1952, 111 61-78- . 

. · ~JSbb,Aroldo de •A· ci4a4e de 5alva4or« in Regiões 
• ~i11yena do Braail,Cap; IT,S.Paulo,195? · .-
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Analisando a oidade de San-cos, c ons·tc.t ru::os que 'elo 

fato de ser o seu aítio localizado em estuário quase -~ue Jo cal
mente plano; ·coa ezceeaãõ dos n!veis de morros que nele pene 

t1'91ll em 4etermina4o pontos a zona portu 1a oontunde-Ec c om 
a zana reeidenotal (6) . 

Paaaan4o para uma escala regional • dei.n\nd.o do lado 
exe11plo8 ieolados 4e tipos de sítios 11.sados ao rel~vo, teme -
aos o IBtado de são Paulo como po~to mioial iara eetabeleoer
ll08 uma tiPologia de eltioe urbanos ligados à oompartimentaçã~ 

do relevo. O ta4o CQDStitui -ae num perfeito mo.aico de re -
giÕ.a bea difarenc1ac1ae o que vai possibi11tar o estabelecimen
to 0\1 detertli.DaQáo a. um. enorme variabili4a4e 4• tipos da e!
tioe. 

Dentro 4eaeu regiões fisiográfiou que co1:1põem o Es
ta4o 4• são Paulo, verificamos uma diversicL..i.de tipol6.gica r ela -. 
tivamente gr&D4a. Bllbort lllilitoe sitios oaa ter care.c t art: 

ticaa i<Unticaa quandó enc~os pela simples observação de a~ 
po ou JleellO ~i interopretação de fotos a•reae, ht( dif trenças 
gritantes ~ea meios não chege.m a eer salientadas. Somente 
atrav•e de ua oritfrio •teútico (estudo de cartas de . enarõ :i_ ?.. 

do relevo ou 4e cartas de de~lS.ves das vertentes) poderemos a: 
tabelecer esaaa diferenciações. 

Para Poder mostrá~las re.pidament e no que se ref'ere ê. 

eu gecmorfologia, poderíamos enwnerar alguns_ aitioa .pez-.tencen
t•a · & _ aacla 'Ulla c1aa reaiões tiaiogrdficas . 

lntJ'e õa eltioe 10calieados no l itoral vaaoe a'bordar 
um grupo 4e tl'la ~ipoe pef1;enoentes '8 por'6e• 'Mm caracter1-
t1eaa -4o llt~ paa:U.ata •. 

•o litoral norte. sltioe 00110 os 4e 1Jbàuba e ca~ -"•tuba, loealisadoe .. enseac1aa e dispoatoe • pequenos aompa.r-
timentoa ele~oe 4a ~opografia, tendo como fator 11-itan· ~• e.e 
encostas da Serra. do *11- e mesmo macic;os isola4oa que se prolo~ 
pa at4 as prai&a. · 

são Sebaatião éabora aanten4o caracterfaticae gerais 
ae•lbantee . ._ •~ altioa.anteriores, apresata .. peotoa parti

culuee que o clUerenctaa. Encontra -ae c OJIPl'imtc1a entre as d! 
gita9õee d& Serra 4e Juqueriquerl e as '&a&B lo Oceano A-tllntí-
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LOCALIZACAO DE SALESOPOLIS 
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0 0, era â~·ea q"llilSe totalment e _ plena , :(0:t·m2.r:.ü. o u m anf i ·~ ea·L·o º 

E ~imitada ao.norte pelo _maciço do outeiro, que at?-n

ge 720 metros de altitude, ao su1 pelo rnaciÇo do Topo (14.2 mº de 

altitude) a Oeste pelo Maciço de Barequessa.be. ( 4.29 , metros de 21 

titude) e a leste pelo Canal de são Sebastiãõ (7) º 
O traçado urbano á irreglllar e a. cidade possui liui- ·- ' 

tações para sua · e.xpansão, prµteipalmen-te na. área ela. Petr-obriis 
Pelos Tales dos C6rregos do Quteiro e Mãe Isabel. há possibilid!!, 
de de desenvol.vimento urbanoº 

_ Na porção central do litoral, encontr.amoe sítios como 
o de Itanha~m, situádo na barra de rio de mesmo nome, em. área. 
de restingas e antig9s mangu.eeais aterrados, _ pr6xima aos norros 
do Convento.e Cunha moreira, que formam os n!veie me.is elevados 
da área (8}o 

No extremo su1 do litoral. temos como exemplo Iguspe ,· 
cujo sítio se localiza atualmente ~s margens do Valo Grande e 
Mar Pequeno, fo~do entre a Ilha Comprida e o çontinente, - em 
uma zona lagunar do baixo Rio Ribeira de Ig11apeº Este sític tam . - -
b•m não difere dos outros q11autó ao fato de possuir, bem pz6xi-
moe, níveis e topografia.ma~s eleVtlda, como o morro de Ita~u á, 
de aproxiJladamente 300 ~etros de altitude, servindo de pretsção 
pela sua parte Nordesteº 

d• aí .. 1oa Como Pudetaoe observar nesta rápida explanação, oe ti
poiJ 1oc811.zaaos no l.itoral pau1ista se assemelham em ~ito, di
terencian4o-se entre s~ pela sua ~litude e limitações ofEreci 
elas pelas •áreas tampãon· naturaiso 

J4 na área do Planal.to. Cristal.i.no, poderismos citar 
um grande rn1mero dé e1tios, lll&s, })ara eféito de exemplifi~ .çãQ 

mosti-aremos somente dois tipos diferenciados-: Sa1es6pol1s • A
piaiº 

Sa1es6pol.is está 1ocaiizada _na vertente fronteirl.ça à 

Serra dos Morros, ~inação local d$ Serra do Mar, no vale do 
Rio Pbr&itinga, anuente do Rio TietA. 

A área 4S 4e topograf'~ movimenta4a, o sitio ae ~E :sd~

brando ea ·três dicitatÕff da encosta da serra, onde o vale ~o 
Ribeirão do Padre corta a cid$de, dividindo-a DUll des_ees · trle - . taatoeeº 

Seu tra9940~ de aneira pral., ' paral.el.o ao ela_ J'odo
-Tia a ao ftle do i.r.1-ttDp, inadequq4o àe ccmAiçõea topog.rdfi-

('7) OOBRIA DA .SILYA.Armn4o-"O a!tio·urbano de SiLo Se 
bastião:prU-ir• ~•:tu1oa".Aefofot95·.1oetia•.ne! .s.Pau1o,1~t71 -

t . 

- (8) AUuJO _lII.110,J oRode "A vilq de· Itenhat!m" ~1tim 
Paulista ele Geop'!tia, p. 3-22, S~Paulo, l.950º 



1J 

do·~se em un t raçad o em -Gahule i y·o de :x:E'. cl:cez r<.!il t ant o i rregu :_::-:r ~ 

Apiai tamb~m localiza.da n ::;. z on2. do Planalto Cr i s ·;alin o 

está em á r ea de relevo movimentado s~m no entanto~ at~-r.gir Es rr_2 

porções do de Sales6polis º Seu sitio está localizado nun:.9.. cLa s ra 
mificações da Serra de ParP,na piacaba (no Morre de -Oi..a·o, prd:--:ite'-1 

à Serra da Bela Vista e Agua Fria, que o c ircunda) e toc1n n dr~'

nagem pertence ao Ribeira de Iguape º 

A cidade se desenvolve pela meia encosta e em n ::ve :Ls 

já bastante dissecados, fazendo com que seu traçado, em t a1 m1e :i.. 

ro de ~adre z, seja irregular, ocupando os vários ní\reis c1.a t op_c:: 

grafia º 
Outra porção do mosaico topog:ráficemente diferennie,c1 o 

do territór io paulista que proporcio1-w, exemplos bem caract nr f st i 
cos é a da :Mantiqueira, entre outros, s i tios localize.dos en f ü n
dos de vale enc:aixados . (Serra Negra) , ou alargados (Aguas c1.a Pr a 

ta) e colinas {Franca)º 
O sitio dé Serra Negre. se localiza numa depres são do 

vale do Ribeirãõ de Serra Negra, cuja compartimentação da -1 .opo

grafia se desenvolve nos niveis inferiores da Serra d.os No~ : qui

tos ao Norte e Oeste, e Serra Negra ~ Sudeste, todas de r ele·-

vo movimentado º 
.. ~ J;este, onde a topografia é menos movimentaÇla a u.r b a 

nização atinge os níveis intermediár·ios da Serra. Negra . 

O treçado urbano é irregular no o:i"tio inicial, s s:.1-

do que nos vaJ.ei;t do R.ibeirão da Serra Negra e seus afluentE ~ s , 

torna-se li.near, 

Outro ti.po de sitio dtf'erenciado da região serrana de. 

Me.ntiqueira 11 é o de .Aguas da Prata,que possui uma caracter j:stica 

toda especial por estar aniehado em uma depressão contornada ao 

Norte pela Serra do Mirante, ao Sul pelas Serras do QuarteJ. e da 

:cachoeira, a Nordeste pela Serra do Paiol" todas envolvendo o s.f 

tio da cidade com altitudes superiores e l oOOO net:rcs 9 

e sítio propriamente dito não é tão movimentado quan
to a regijo que o circunda, sendo banhado _ pelo Ribeirão do QuaE 
tel, um sub-afluente do Rio Jaguari-Mirimº 

A parte ~entral do sitio, mais elevada, se desta,:a das 

de:m.is por ser uma colina b·em pronunciada " A expansão urbHna, s a 
indo da parte deprimida, se fez para níveis mais elevados, a L~~ 

te do sitio originalº -A trama urbana ~ irregular, embora o sitio nao <:hegi.ie 

a ser tão movimentado como o conjunto circundante., 
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Como terceiro exen:q>io dos llllitos ~ue poderíamos es

colher para a grande região da Serra ela Mantique ira ~ e11.c on·i r ê. -

mos Pranca, que se localiza na porção Nordeste do Estado dE : são 
Paulo, bem próxima k Serra de Pranca, a uma altitude que me ·deia 

entre 913 e 1.000 metros, drenada pelos córregos Candeias e Co
quej.roa, formadores do Ribeirão dos Lagres, afluente do SE .pu -
caio 

O relevo da área, devido à drenagem relativament e i n
tensa, vA-se seccionado em várias co1..inas amplas de topo S't .a vi

zado (praticamente situadas a . um mesmo nível de altil ·de), onde 
se desdobra o sitio de Prancaª 

Um d~s grandes problemas para a urbanização das en -
costas dessas colinas ~ o boçorocamento. intenso nessa áree (9 ) º 

Da mesma forma que na região fisiográfica antericr, em 
que encontramos uma grande possibilidade na variabilidade dos 
tipos de eitios urb&l).os, na Depressão Periférica também vamos 
encontrar im1meros exemplos, dos quqis selecionaremos algwi s º 

Nessa região poderíamos, a grosso modo, enumerar s i -
tios localizados no contato do crista:J_ino com o sedimentar /Ca~ 

pinas, Sorocaba, Itü, Piracicaba, etc e) e aqueles que se encor 
tram fora da influ@noia da zona de qu~das (10)º Como exemplo to 
mamos os sít ios . de Itú e Itapetiningaº 

I -ti1 encontrs. . ..ee localizada numa zona. pr6xima à. lir..ha 
de ·queda do Tietê (Região de Salto}, em relevo pouco movimenta
do com alti·tudes que variam entre 550 a 600 ·metros. 

O sitio propriamente dito está localizado em uma col i 
na suave, r elativamente plana, que.proporciona um traçado regu
lar (tabule i ro de xadrez) ~ cidade. Mesmo quqndo ocupa as coli
nas adjecent es, o traçado continua regular, adequqdo às condi -... 
çoes do relevo. 

A urbanização em geral chega at6 próximo das partes 
mais baix~s 'das vertentes das colinas, já no vale do Ribeirão 
do Guaraúo -J á no caso de Itapetininga, porçao Sudoeste da Depreâ 
são, embora seu sitio esteja situado em uma colina tabuliforme 
bem ampla, cujas altitudes oscilam entre 550 e 700 metros, as 
vertentes localizadas na porção SU1 da cidade possuem abruptos 

(9) AB'SABER,AaNo "As boçorocae de Pranca"-Revist~ dà 
Fac. Pilosofia Ci ências e Letras de Pranca,1(2)_ :5-27 ,Pranca,1968 

(10) AB'SABER,Aalf o - "GeomorfolQgia de uma linha de 
quedas apalaohiana tipica do F,etado de sãõ Paulo", Ana!s de As
sociação doe GecSgratos Brasileiros, Vo VII(I):27-55-Sào Paurc;-, 
19550 . 
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que 11lpedein, fieci<iidamente. a. expansao urbana , a() p~s t"J o que c:.s 

vertentes da parte 1'orte j4 são bem mais suaviaadas. 
Dois são os o6rregos·que limitam a porção original e 

mais ampla do sítio (o '!!aboão e dos Cavalos) das demais colinas ~ 

por onde a urbanização 1iwe a oportunidade de avançar.' 
A.14m 4aa limitações natura.is que o sttio impõe à lirb! 

nização (vertentes abrQptas e os ribeirões b*n encaixados) t:e .... 
mos as limit ações impoet_as pela Betrada de .Perro Sorocabana que 
fes com que a cic!ade.ae expandisse mais para Leste, com um · ~raç!_ 

do em tabuleiro 4e xa4rea, •ia regular que na parte Oeste da 
colina, onde teve inicio o mbüe_o· urbano , 

Ião ·pode~iamoa omitir nest~ aprecr1agão geral sobr1t a 
variabilida e ·de sltioa urbanos do territ6rio paulista, as ·iida 

. -
des que possuem seus altioa localizados no bordo ~ cuestk ou 
no inicio de seu reverso, como Botucatli e To~inha. 

Botuoatt1 eet• situada no topo da serra dQ mesmo nome 
a uma a1titude que osoila · entre · 750 e 800 metros. 

Seu sitio looaliza-ee em uma colina de top> suavinado 1 

com vertentes bastante.dissecadas por ribeirões e córregos, como 
os da p 1dade e Lavap4s. . 

·O traçado urbano não ' imito apropriado às condic~Ões 
topográficas do s!:tio, e a Estrada .~ Perro SQrocabana, .funoio
na como um obst~yl.o ao avanço da urbanização~ 

l 

Torrinha, localizada taab4m no inicio do reverso da 
cuesta, pr6xima 'ª serras do Tabuleiro e são Pedro, tem seu ai

t iç i~talado na meia encosta· de u-. ampla c~l~ situada u u
ma &lti·tl.lde aproximada de .800 metros. 

Em oonsequlncia ~e sUa. topografia au•ve a cidade i•osl'!" 

eu ;~ um traçado regular em tabuleiro de xadrez. A estrada d•1 fe!. 
ro e o Ribeirão dos Antunes são fatores limitantes à sua ex1•~-.. ~ . ' . 

sao, orientando o desenvolvimento urbano eia direção à _ rodovJ.a ~ 

Passando para a região do Plana1to Ocidenta1,. os 1:! -

tios das cidades se loçalizam em topos de espigão, na meia t :n · ~ 
COBtB clestes, OU ea 8Ub-espigÕes o Para esta área sp:pemte fE .aa...; 

'remos de. a1guns aspectos dos sitios de Presidente Prudente 1 A
rac;atubaº 

O sitio de Preeidente Prudente (11), localizado en1 es 
pigão (475 metroa de altitude), d-8envolve-se por tr3s an1plos 

9 .(11) ~,1'ioe Lecooq et 
Profeasores de Se t a Presidente 
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LOCALIZAÇAO DE 
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'•6· "' 
compart~mentoso O primeiro, ao nive1 do próprio espigà'.o, com t.2 
po levemente ondulado, forma.uu.O o divisor de águas entre os :r irs 

Limoeiro e Mrmdaguari. 
O segundo, no deadobramento do nível anterior, em ·3a

taJJ1Bres entre 420 e 430 metros, j4 sofre a ação do boçorocc.JUJ~n-

O terceiro corresponde aos baixos das vertentes e ii.s 
partes aluvionais, tamblfa sujeitas l.llO boçorocamert :> q·;.> e se cons
titui um problema ll expansíio urbanaº 

Para ·Araçatuba, que se encontra localiza.da em um sub
espigão serv:ilndo de 41visor de 4guas entre os rios Tiet3 e Agu!: 
pei, verificemos que seu a!tio se encontra em uma part e colino
B& e suave ( o su~epigão) drenado pelo cdrrego Machadinho, a
fluente do Be_.gu.aQli. 

A cidade ainda ee desenvolve pela.a colinas adjacen 
tes, com traçado re8'1l&r em tabuleiro de xadrez, cujas verten -
tes são bem suavieadae e cujos contatos com l.llS várzeas dos cdr
regos e ribeirões não são muito pronunciadosº 

Poaeriamos, na verdade, fazer uma enumeração muit o 
grande ·de tipos de sítios que encontramos nas diversas zoru.s 
fisiográficas do Estado de são Pau1o, e para cada uma delas 1·e 

riamoe que cada eitio possui uma pequena particul.a.ridade, fa:t ;e!: 
do com que haja uma gama muito varia.da delesº 

Por outro lado, não nos referimos neste capitul.o a c i 
dadas localizadas em Bacias Sedimentares como as de Sâ'.o Paulc• e 

Taubaté, já que esta l1.ltima inclui alguns dos objetos de noi; :so 
estudoº Deixa,mos essa diferenciação tipol6gica para ser a.borC.a
da em armlise de maneira bem diversa da que até aqui foi fei1a 
não mais a base de cartas topogi-áfioas, em diversas escalas, e 

fotos a~reas na escala de 1/25.000º 
, Será analisada de maneira. mais precisa e objetiva, l e 

vando- se em consideração \U'.l1 crit~rio numérico a partir de t .ma 

s6 variável, a declividade º 
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Vi mos em. capitulo anterior que a análise tipol6gi::a d o3 

sítios urbaJ1os est' ligada a uma apreciaoão muito subjetiva da 

paisagem geográfica e por isso, muitas vezes, sujeita a in·;er 

pretações variadas 1e aGordo ~om o ponto d~ vista de quem aial 
sa o fen~meno º 

Pera não incorrer em certos erros aleatórios, posui 

~eis de O.Correr quando de uma análise subjetiva, devemo.a paptir 
de um crit~rio bem IDl;lis preciso, o critério matemático, basE!ado 

em fatos mens~~iso 
Todos os fatos que· ocorrem na natureza são passive·is 

de mellsuração, bastando que nos utilizemos de instrumental l'. leoe~ 

sário para conc!etizar esta fase da pesquisa, e usemos _m~toc .os 
estatísticos ôlássicos ou não, para efeito ~e an.4lise dos iat os 
constatados. 

De tro dos diversoe ramos da Ciência temos cor...hecimen
to da ut~_ização de ml!Stodoa quant itativos para efeito de 't,ll!a a

nálise mais purada do !en8meno em processo de verificação. D~ 

mesma forma, a _Geografia não f\lgiu à regra, principalme11.te em se 

tratando de Geografia Humana 9nde os fatos são abordados de for . ~ -
ma a poderem ser quantificadosº Por outro lado, dentro da GeJgra. 

. -
fia Física, ~m:partioule.r ~ Geomorfologia ~mais difícil o~or-

rer este tipo de abord~mº 
Para tornar mais precisos os estudoe dos sítios ur·:>a 

nos em funçãC'I do relevo e deixar, atá <'ert . · ponto, afastada a. a

náli~e subjetiva, devemos definir uma variável como ponto dd Pª.!: 
tida o 

As variái."eis possíveis de serem definidas para inicia~ 
mos os estudos de uma tipologia de s ítios urbe.nos em função do 

releiro são duas: al.titude e deolividade das vertentes ,. e E:n -

tre elas T~r~ficaremos quaJ.. a mais significativa para este 1i -
PQ de estudoº 

Quand~ nos utilizamos da variável altitude, de certa 
maneira estamos lidando eom energia do relevo, que se desenirol

ve a partir dos estudos ou da aplicação dos desvios existentes 
nas altitudes de uma área, relacionados com a altitude _padrão . 

Ini ialmente a altitude padrão foi definida c.omo a al-· 

titude do niv 1 de base do relevo, · dai frequentemente as car·tas 

topográfiQas. em curva de nível serem con$truidas através de uma. 
rede de poligonps regulares interligados º Esta rede de poligo ~ 
nos que poderão ser triAngulos, quadraaos ou hexágonos, ê êstabe 
lécida atravás de uma folha de ~lás-~iô o transparente, que s9rá 
colocada sobre a carta~ oom uma orientação correspondente às :Li-
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nhas dos meridianos e paralelos " mas rui realiQ.e.cte pB.ra ~s ·::a:·-~ ~s 

de energia do -relevo, esta orientação não inporta mv.ito , 
Dentro de cada poligcno co:asidcra-·se a al·i;itude ridxima 

da drea e coloca-se o desvio existente em relação ao . nivel dE! ba-..... . 
se, dessa ma.JJ.eira, os desvios serão seupre l1ositivos. 

Nc ce~tro d~ ca da -malha ele. r~õ.c ES.rca--se Vl!l !>Onto com 

a cota igual ao desvio º Após consider~:.. .. -se toãos os pontos cc·ti-.
dos constroe-3«;? a rede de isolinha~ , c_1v.m~·i2s de lir.ihes de E:t! '.3r 

gia. do relevo . 

Como j~ foi explicado ~.nte:.~iorIOOnte s. locação elas CUi" -

vas depende pouc.o da oriento.ção do. r~a.lhe. use.da, ·e · me~mo de st:u 

grandeza, _mas a experi~ncia, provou que as isolinhas apa:-ec3t . maü 

detalhadas com a utilize.gão de maJ.!W3 menore~, de.:ndo assi~ t12a ~n~ 

lise mais refinada ~ 

Este m~todo á mais utilizado, mas alguns autores con~i 
deram as cart3.s de energia relativa dentro de cada malha da · recle 

mais expressitl'as, e. sua -."'E.riável é a. diferença entre o ponto mais 

alto e o mais baixo º Dessa maneira a a.lt~tude de comparação yai 
ser diferente entre os polígonos da rec.e ., 

Na realidade este segundo ra~todo depende mais da posi-

ção da rede, HJBS forne ce indic~çÕec so~re os resulte.elo$ elo LlOvi

mento local das formas do r elei:ro c 
Fr~quen~emente _ conside!T.-se una n~cessidade constriir 

ambas as redes de isolinhas, uma s. P2rt U- ele nível de base e c·u -

t:ra com os denvios relativos~ $endo que ambas !)Odem ser superpos
tas dando complexidade à earta , 

Pa :-a construir a carta de 8nerg'i11 do r·elevo vimos que 

podemos considerar duas origens: ~ltit~de do nivel de ~ase da re

gião, e o nível local de base de ceda malhe da an.2.lise. 
Ex~.ste porêm WUl terceira q·v.e ;ir-.rece ser mais signlfi

cativa: a alt .: tude média do relevo considere.C:c, resuJ.tando da(,-que 

os desvios locais vão aparecer tar..:to · positivcs como negativo~ . De~ 

te modo, bastE'. considera:r malhas 2.rbitrárias, mas dentro de ua:tda

des homog,ne~ do relevo , 
Alguns autores preconizam a rede geometrice com esne 

método, que ~ mais . rápido, mas por outro Iad.o apresenta uma nná-
lise menos refinada 

Norbert Krebs em seu trabalho ! tfma. ..Ja.rt a da energi ;) de ;:·,J 

levo da A1eman1a Meridional•, observa: 



_ o destacado s~i{icado das á.ltitudes 
relativas para a conf'iguraçao do rel.e~o oonhaci 
do em geral, frequent.eménte ·trata apénas d~ va': 
lores IM4ios ou extremos, oe quqis são ca1cula ... 
dos rapic1amente _e de qualquer forma, sempre ca
ra~terizad~ para o conjunto da paisagem. Para 
va:tores, completos deve~e procurar uma base ma 
temática precisaº . · - -

Atualmente os · traba1hos oromEltrioos estão 
f0l"8 de ll04a, embora forneçam dados precisos pa 
ra a morf'ol<;Wia ., Um dos problemas da dif iculdà'°= 
de -desse lllltodo 'a cartografação dos significa 
dos daa altitudes rel'1tivas"· {1) -
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Por outro lado, éate crit,rio, utilizl'.ndo·se ·da var·ii.i~4 

vel altitude, tomada ··a partir de WD n:!vel ·de base local, ou m~sm
mo o n1vel ~dio de.e mar4a, não nos p~oporcioila uma dif'erenctição 
tipoldgica da morf.ologia de sitios, . e sim um simples eaoalona:nen-

. . 

to dos mesmos~ segundo as altitudes º 
Al.'m disso f'icou provado em trabalhos dê autores n)r 

te americanos e de ·al.euns paises europeus quê, 

"este mdtoclo se presta nnit""' bem a repr~senta
oão ·do relevo formado de mesetas e altip1anoe, 
aas não M resultados satisfat 6rios em zonas
de e onti8'1rac;ão nni to e omplexa" ( 2). 

como é at~ cez·to ponto o rele vo bras:j.leiro e em particular a ::""e

giãõ da Bacia do · Vale do Ri.o Paraíba ., 

A outra variável a ser u·~iliza.da como critério_ num•irl
co das relações existentes entre relevo e sítios, como vimos, ~ a 

declividade de vertentes ,, Esta parece ser, a. pricri,, a que m.e:.hor 
se adapta a uma representaçãt' cartográfica s i~nificativa, e, ,~ que 

é mais importante, através dela poderemos chagar a uma determ:.ne

ção de.:uma tipologia de sítio3, sejam eles de morfologia. com!>:.exa. .. 
ou nao " 

Vilnos que LO caso · da \rariával se:i:- a altitude, a re:.a""."' 
ção era feita atravffs dos d€svios er.is'tente:; entre o n~vel de· 
base, locai ou não, e as diferentes altitudes da região~ Pe.ra a ~':! 

rié.vêl t1.eclividade esta relação está ligada eos desníveis e~if:ten

tes dentro de um esI)açamento entre duas ou mais_ curvas de n:í,·~1 ... 

sucessivas, que ~areçam representadas em uma carta topogr~fici~ ., 

(1) XREBS;Norbert - Petersman".;~ I-litt•i)<.:n.g,To~. " 6~,p. 49,1~ 12( 

(2) R.lISZ,Bo Cartografia (;ene.;. al,p., 35e-359,Barceloria, 
' . 1959. 
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... 

Quando nao possui,--mos urua cr~rte. su:ficien~.;emente pr :?cis8. 

lançaremos mão dos desníveis deterruinaà.os no próprio terreno, . pre
cisando-se asnim as inclinações existe:i1te::: entre esses pontos . 

Esta representação contim1a a.2s declividades á imp::>~si

vel, da! ·a nec?esside.de de se servir de sub~erfúgios para a re ~ré\

sentação da dnscontinuidade, utilizando-Ge restituidores acoJ;>'~ados' 
a computadoren que permitem indicar a descontinuidade vertica:L a -

travás de per:.:'ía elaborados a p&rtir de planos verticais, uns bem 
próximos dos outros, ~écnia:a esta que jri vem sendo ado-tE'.da há apr2_ 

ximadamente clez ~anosº 

A representação horizontal em curva de nível, mais nor-

11181 e ~is uE1ual, apresenta o inconveniente de ter que ser ii1ter~ 

pratadaº 
Na representação de u.m perfil topográfieo temos uma co~ 

tinuidade "a,àl(lrente", que ~ dade. pelo desen_h.ista, ao passo qu·~ nos 
perfis. traçados atrav~s de. restituidoree acoplados a computa'. lores 
isto não ocorre, e tão pouco há E!. necessidade de exagerarmos. na . 
escala verticE~lº Este processe ~ muito utiliz~do na foi;ograme·;ria 

terrestre para representar relevos das e.l taa rnontan1:as .., 
Por sua vez, essa rele.ção existent8 entre os desni·reis 

e as inclinações a serem det~:rt!liuadas, va~ depender da declivLd~de 
m4dia ,, 

~ti~amente a linha de d~çlividade média varia de uma 
. . 

ltnha de maior declividade para outra •. Dessa maneira se tivenaos 
um espaçamento igual entre elas {l"igº 1), dizemos quê os deuvios 

existentes neErna área, que E:S o limite. da classe, estão bem pr15xi ..... 
mos ou são ignais á declividade média " 

Figure. 1 Figura 2 

Por outro lado se eese pa.ral~J.is:no não ocorrer no 1~spa

çamento entre duas curvas .de .. nivel (Pig" 2), devemos determinar sua. · 
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area, relacü.:ci.auu. a. so&a dos set;wt: :.!~ ub l.!.iJ.l·.:; vs ua. it:i>:t~, div:.tiída 

por dois, o que podemos condensar sinteticamente em uma f6ruu.la 
frequentemente uti1izada, que á a seguinte: 

... 
As formas de representá-J.a.s variam, pois poderao . ser 

d•terminadas a partir das relações d9S desníveis em metros P<•r qu~~ 

Iõmetro, em porcentagens ou em graus. 
Por outro la.do uma carta. topográfica em durve, de nível 

nos ofer~ uma s~rie de subsídios para realizar um trabalh_o de mqr- ,· 

fometria. Este será mais re~inado, depende~do do tipo de levfnta -· 
mento feito da região e da escala da ea.rtaº Esse detslhe.mentc va j_ 
ser poss1ve1, porque a rede de curvas de nivel na maioria doe _ ca- 
sos 1 suficientemente precisa para _ chegarmos a uma distribujção 

das diversas faixas de declividadeº 
As formas de representá-las oariiograficarnente tan .b~m 

são variadas, podendo· ser apresentadas as vertentes de um relevo 
atrav~s de sombreados que conforme a maior ou menor _ inclinasão 
das mesmas ter4 uma tonalidade mais ou menos escura. Este ti~o de 
repre.sentação cartográfica do relevo, como qufBê todos os_ outros, 

falha no caso de terrenos plf;lnos, principalmente se estiverin.cs tr~ . 

balhando com grandes escalasº 
Outro m~todo de d$terminação da variável declividade , 

em zonas, ~ o proposto por C.K. Wentworth, que embora seja nuito 
trabal~oso e objetivo, tem tam~m suas defieiãncias quanto à con
fecção. PropÕ! o autor que o "]papa em curva de nível seja dividi;... 
do num sistem~ de quadricules? Contando-se o nW:rtero de · curvas ,de 
n!vel que se .~ncontram ao longo d~s diagonP.is de ceda qua.draçl~ se 
obtem um mimero que 4 üm coeficiente ou índice para oada um. Por 
ser a densida,ie das curvas de nível direteniente proporcional ~ de• 
clividade, -se obt~m com este método uma representação muito preci
sa do relevo do terreno" (3). 

Se formos analisar o mêtodo de Wentworth ~ara represen
tar a distribuição 4as áreas de declividades de uma região, en pr1 
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meiro l)l88r devemo• le11U>ra1" . qu~ ê rau:i..Go d.::.t.:L°icil tte·te.rminar- f}e 
on~e termina uma zona 4e declividade e onde deverd começar outra. · 

De outra forma quq,ndo. da divisão da carta em pequeDos 
quqdrad~a para efetuar a marcação dos coeficientes ou ín~ices, ~s
ta trama deve "oonservar a mesma orientação, dos meridianos e par· -
lelos, porque do contràrio uma simples modificação na posição dee~ 
ta noa clar4 um representação -bem diferente da distribuição. das d! 
clividades da clrea, . ou.seja, ·uma representação diversa de qual~uer 
outra que tenbaQlos efetuado anteriormente. 

Dentre ae _ fo~s de determinação das áreas de declivid!, 
des, o q~e melhor se adapta às cartas de declives é o elab9rado a
trav4s de um di apasão com classes variadas de declividadesº 

Est~ t'onica .possibilita a organização estatística em 
várias classasº Vai depender em primeiro lugar da equidist~ii das 
curvaa escolhidas~ ·de acordo oom as lixlhas d& maior declividad?, e . . . 
em eeguDdo 1U8ftr d& perpend1cuiaridade das linhas .de ~ior dectiv_! . 
Vidade de Ull& eeleeio COllveniente QO detalhe prOQUrado. 

Como r"1l].ta4o d& · aplicação d_esse .m,todo. temos as .c:1a
madae cartas de facetas doê autores ·alemães, tamb'm chamadas p·:t - · 
los franceaee de c~as clinográficae (4)o 

. . 
Usando WDB tlcniea cartog-.l'áfica de representa:ção do re 

. . - --
lavo quê não 4 nada r.eoente, como tivemos oportunidade . de expll ~ 
ear - ant~rionaeflte, seja ~la denamináda pelos alemães de cartas de 
facetas ou cartas clinográfioas pelos franceses, ou simplesmellte 
cartas_ de declividá~e em portugues, o fato _á que o método não va~ 

ria na · sua . confecção. O principio ~ sempre o · mésmo, · utilizar~i~e. 

dos de~niveis existentes entre os diferentes pontos .do terreno ~ 

estabelecer a correlação com o espaçamento entre· estes mesmos pon~ 
tos, na projeção horisontal, chegando~se a uma cifra que po~ert[ . . . . 

ser expressa em graus ou por9centagens! 
Deta1hemos em suas diversas pas~agens a · tácni"a uti~.iz~ 

da -:Para construir WDB carta de de e li vidade º Partimos do pressu110~~ . 
to · que · existe ·uma ~arta topográfica em curva de nível, ou uma c:ar~ . 

ta com uma rede 4e pontos cotados, em qualquer escala, esta de]ien~ . 
dendo da finalidade do trabalho a que o pesquisador se propõe,, sej~ 
este de ca~ter .geral (regional) ou particule.r para uma área rE ,st~~ 

ta (local) .,.~ - ~ 

OÓllo primeiro paseo, ·tendo-se já uma carta topográftca 
. . 

em curva de n1Tel·, clevellCM ~t&belecer as "classes de declivicü.des" 

(4) B&RRIBR,Miche1e - "Les cartes C1ir:.ngrapbiquee" 
Boroia 40 , Po 390•397. Paris,196'3 



com as qu.Q,ü ... ireLlos trabalhar ., Deper.a.6.2nã.o do objetivo do traba -

lho poderão ser numero·sas àu não, tarnb~m em rm~ão da maior ou rae 

nor movimentação do relevo e da prec:i.são que se queira. dar ao 
trabalho a ser elaboradoº 

Quanto aos· inte~alos entre os limites dessas clLsscs 

devemos ter a preocupação de procurar x:ião mant@-los constant e s 

como se fosse uma progressão aritmétiea, e sim dar uma dist;·ibu..i 

ção ou desenvolvimento geom~tricoº 
Em certos casos de trabaLh.os, onde queremos fazei· · v_;n 

grande _detalha.mente dos fenômenos existe:r ... tes na área da pes~uis o. i 

pode tornar-se necessário trabalhar cora valore$ muito baixoE, e~ 
mo por exemplo, inferiores a. 2° de declividadeº Estas cifraE são 
encontradas em trabalhos de Geomorfologia e Morfometria dos pai

ses temperados a trios ~ Tal ~rocedimento vai permitir .realçer mi 
nudênaias imprescindi~eis em trabaJ.:hos de morfo~etria. 

P.u•:;i exemplificação tomemos uma carta topográfica na 
escala de i/lOaOOO ou mesmo 1/200000º Deste modo a utilização das 
"classes" de declividades só será válida pçira essas esc~las em 

um estudo de um sítio urbano de uma cidadaº Para as esca~as cita 
das teremos as declividades ms,is baixas compreendidas na . classe 
de "menor qur~ 5~" º 

C()mo consequ~ncia normal do desenvolvimento dessa té~ 
nica, devemos const.ru.ir um diape.são ou gabarito das declivid:ides 

onde deverão ser materializadas as diversas "classes"t que por 

sua vez dependerão de dois elementos contidos ru1 e.arta, ou s ~ ja,, . 
o espaçamento vertical dos isvlanos, que á f'ixo, e o espaç.1me!! 
to horizontal. existente entre as curvas de nivel, que varia ~on 

a declividade1 º 
N<> caso das duas escalas cite.das como exemplo, o · iliap!!_ 

são obedeceu a seguinte ordenação pare a distribuição dan cln.sses ~: 

< '5% 
5 a 10% 

10 a 2~ 

20 a 50% 

/ 50% 

Nesse oe.so utilizamos a distribuição dai;; classes ~ ~tra

v~s de . porcentàgens .para simplificação do trabalho. 'Essa dis1ri -
buição tamb~...ir, poderia ser f'eita em graus, cuja correspond@nc:.a COI! 

a distribuição acima e a seguinte: 



< 3º 
3° ~ 7.º 
7° - 12° 

12° - 26 °·30' 
> .26°30• 

A detenú.nação em graus ' efetuada em função da tange!! 
te cio Ansulo de iilclinação: 

"N.ous ·rappelons que, çontráirement aux 
valeura des d'clivitl des routes, le pourcentage 
d!une pente est ici 1e rapport entre la dánivel~ 
lation verticale et ia-·distance mensur4e ·aur 1a 
c~e, oU distance horiz·ont"ale r n est e~cte 
men.t '8al· à_ 100 rois la tangente de . l•&JJg].e de 
pente . .(áoit. 100 .pour un ang1e 45º): 1a table· de 
converaion·-des pentes n•est autre que celle des . 
tangentes • La d~clivitá d'une :rou,te· ·par contre, at••u.r• le rapport . ·entre .1a _dj,stance r~elle et la 

· deniv~llation; cette distance réelle est donc 
l'hypoth4nuse du triangle. rectangle qu•elle for 
me avec la distance verticale et la distance ho= 
rizontale; elle est ~videaent toujours siip,rieu
re à la diatance hori.zontale; 1e deuxiéme rap - · 
port ~st donc tou~ours infárieur au pr'c~dent:il 
correapond au a"inus de 1 'angle de pgnte-. n . est 
d•enviroJi 70, 7f. pour un angle de 45 , ªlt 1ieu de 
1~; il eat de 100 pour un angle de 90 ;qui don 
-ne une pourcentage infini dans le calcul habi tu:: 

. el. Cartes, la ·diff,rence est tr~s :taible poiµ
les . pentes pau abruptea: une pente .de 20~m~surt!e 
· sur la carte correspond .à une declivittf de -
196 m .para tilom~tre de versant" (5). 

Um dos pontos 1111.ito importantes para a caracterização 
das zonas .de declives e~ umq. carta de facetas é o re1acionailenjo 
ao . o~~etivo do trabalho. Depenclendo deste havenl _um maior ou me
~or detalbamento ~essas - zorJBs de declive, que, nos -est~dos de · 
Geomorfologia, deverá ser muíto . maior no toe~te lls caracte1~Íst! 
cq morfom~tricas do trabalho," do q1'.1e em qud].quer outra disc:ipl! · 
na. 

Biii. estudos elaborados por norte americ~os e euro]>e1:1s 1 

encon-tramos ocasional mente,_ um detalhament~ nu_ito grande nou 1i
mites _ 4as classes que ,,ão caracterizar as zonas de declividades 

- Ct · ho~neas, as estes limites nao ... _·chegam a ultrapassar a 10_ . de 
declivida~e, como o caso 4e Spiridonov. que realisou trabalho so
bre uma, carta em curvá .de nivel na quq,l. apresent~e cinco zo-

·(5) BlmaE'.1' ,Roger-Lea ·cartes des · pe~vue Tguf1;g-
@ig,ue eles PJrimes et au Sud-õtleat. Inat. Ge ·. ue < ~ 

et Bordem.196),p.]20~ . 
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o iº 

l 2º 

2 4º 

4 sº 

> sº 

Já nos trabalhos dos norte americanos esse limite mlxi -mo ultrapassa os estipulados por SpiridonoY, embora pcseuam um n~ 
mero menor de categorias de declividades e os limites mínimos che 
guem at~ minutos de graus: 

oº 
3º45• 

14º24• 
34º14• 

3°-45. 
- ·14º24• 

34°14. 

90º 

pars uma escala de 1/2500000 (6). 
Nem todos os trabalhos norte americenos e europeus se~ 

bre interpretaçeo morfom~trica do ralevo, obedecem a esta. classi
fi~ação de declividades como podemos obser~r no trabalho de Gar
net- (7) que estabelece a seguinte te.bala º 

--- - ·. - . ·- - -- ...... ·-. -
~ Slope Charactar angles Error 

on Mps 
4 1:25 easy 2º11• º•ºª" 5 1:20 stiff 2v5l' O,l. 
6,6 1:15 steep 3°48• 0,2 

20 1:5 quite :iJn- 11°18• 2,0 
...... 'Practicable -_,~ 

33 1:3 A terrifying 18°26' 5,4 
angle 

Embora tenham os vários autores citados utilizado ~i~1 
tes de classes diferentes pe.ra as declividades o m'todo á um _s6. 

O m't odo e omum de se det ermine.r as porcentagens da d_! 
clividades, já tivemos oportunidade de eitar, é fazer a relação 
dos desníveis entre duas ou mais cur~s de nível (ou mesmo entre 
pontos cotados do terreno), e o espaçamento horizontal entre as 
curvas ou os pontos considerados º 

(6) Anais da Doc . Geol oBelga-1960...61 , Pol79-198. 

(7) GAll[Sf ,.lliee- The Geographical Interpretation of Tó
pographical Jlaps- p .. 44, London, 1955 .. 
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Para maior esclarec~mento podemos dizer que para um d!_ 
cli ve de 1%,. uma distancia .horizontal de 100 unidades, correspon
derá desce~ ou subir uma unidade, dai a seguinte relação: 

l~nx100 
d=--------------------...--d i é t â no ia . h o ri z o n tal 

Tomando-se a unidade de medida :Padrão como exemplo nu
mérico, temos: 

d= 1 X 100 

l OO m 

Para a escala de. 1/100000 usada comoe~~o, um c_e~tí
roe t ro na carta, equivale a 100 metros no terrenoº Se a dist«ncia 
horizontal entre ·duas _curvs.s de Pivel sucessivas for de 100 me -
tros , e sua equidistância de 10 metros, teremos um,·de$niVel na 
pr o.porção de 10/100, ou seja, 10~ de 4.eclividEide (Figº 3). 

Com essa relação podemos eQtabelece um diapasão de de-
cl ividadesº 

Por outro lado para ~elhor explicar e entender a cons
trução do di apasão e o estabelecimento de sua~ medidas, devemos es 

. . . .. --
clar ecer que este é Ull8 hip~rbole equilátera, que sof~eu a a:ilamor 

. -
f ase do arco de i { ~nclinação) para se obter uma retaº -

Para que isso ~corra devemos estabelecer uma constante 
K que é indicada pela f6rmula: 

:i. X D= K 

el a vai permitir a determinação do comprimento de x, onde X= f , 
que será reduzido à escala da carta, como mostra a tabela abaixo-: 

1 

1/10.000 1/20 .. 000 . i/25.000 ' 1 

i D(terreno) x na carta 

5" 2".)Q m 20 mm 10 mDl . 8 Dml 

· 1~ 100 m 10 lllD 5 mm 4 mm 
2~ 50 m 5 mm 2,5an . 2 mm 

50" 20 m 2 11111 · 1,oaa 0,2mm 

. Isto posto passamos a constru.~o do diapasão elas decli -
v i.dedes: 



"Para a. construça.o do u. i.apasã.o ·tomG.-(3e um 
se~ 9lento de reta. com mais de d.ez centíD!etros · de 
comlfrimento (Figo4) e levanta-se, em um ponto quq.1-
quer do mesmo, umá perpendicular AB com d.ez milim~
tros de· comprimento (no terreno 8ão 100 metros)cor
reapondente portanto e :to% ele declividadeº Sobre o"' 
mesmo seg ~ento de reta levanta-se outra perpe~:1clicu 
lar CD, t'ãmbém em um nonto quqlquer, esta com 20 mi 
lmetros (no terreno são 200 metros) corr'espondente
portanto a 5% de declividadeº Pelas·extrem~daàes 
B e D passa-se uma reta .que vai cortar e segmento 
no ponto O .. Entre _ os pontos O e A deve-se, em se - · 
guid.n, :Pr·ocurar dois pontos a ~artir dos quqis a~ 
perpendiculares lev·anta.das ·cerao, raspect ivamante, 
5 e 2 milímetros de comprimento at~ a reta BDOc As 
distâncias entre os qu~ro pés das perpendiculares 
nãõ serão iguais e ter-se-ia assim, estabeleci'd·o· 
o diapasão das declbridades" (8) 

l'ode-ae tsmb~m construi.-lo mantendo-se a .mesma distân
ci~ entre os p's das perpendiculares que representam as classes, . 
por~m não· se ·t.e1"á mais uma linha hi!)erb6lica anamorfizada {reta} . - ~ ... . 
l.igando o· ponto, D ao ponto O, mas uma sequãncia que na. hipérbo..: . 
le (anamorfizada) irá figurar ~orno uma l i.nha .. quebrada defletindo ... 

ao passar da ~ classe para outra {Figº 5)-
A utili~e.çio do diapasão ~ bem simples~ ·ba.ste.nde colo .. ~ 

cá-lo entre duas curvas de nível de nw.neire. tal que suas perpendi 
' . ..... 

dulares as tangenciem e sejam seinpre normais às duas curvas (Fig ~~, 

6 e 7} 
Ao desenvolver esta marcaç~o des áreas das difer-e1rtes' 

classes de declividades, dev~mos ter a preocupação de assinalar 
cada área com uma letra ou color;Ldo, este diferente do q_ue será 
usado na redação · final da carta . 

Adotando-se · a marcação das á.reas de dfferentes decJivi 
dades e.~ cores• estas ·· deverão vs~ia~, à.as mais claras às mais es~ 
curae, para t&'1'1IlOS a sensação de maior ou menor declividade d.o r..e -

- - - · . -
:tevoº :Podemos adotar para as cinco classes específicas as cores :a_ 

1 • ' • • : ....... 

marelo,, verde 11 lart:1.nja, ve:rmelho e -€1.Z1.Ü esc,uro, da.ndo assim a Se!!' 

sação nítida da morfometria do terréno~ 
Podemos associar a essas coreo, priD.cipalment~ às t1.e 

baixa declividade, uma trama de pontos, di:ferenciando-e.s das_ fra.:.. 
cas declividadee -situadas nas.porções mais elevadas do relevo º 

O hachuriado aparece muitas vezes em substituição as 
cores, mas seguindo o .mesn!o princip:t o: para as áreas de fre.ce,s d;:_ 
çli.v:idades a trama de hachuras será mais aberta, tornt;tndo-se mais 
fechada-a medida que as declividades forem aumentando ., 

(8) DE BIASI, .Mo "Cartas de declividade: confecção e util,!i 
zação" - Geomorf'ologia 21, Po 8-13 - SoPa.ulo, 1970. 



29 
Oma obs~rvaç.ao de carat.er geral deve $~r colocada:qu~ 

do s~ lançam as faixas das diferentes classes de declividades,es 
tas deverão obedecer a sequlncia do die~asão, não podendo haver a 
aus~ncia d' uma delas, pois obedecem também uma sequ~ncici. natu r a:'.. 

do terrenoº Mas poderemos nos valer do artifício propor cionado p~ 

la generalização cartográfica, pois, conforme a esçala do _ t rab~ -
lho_,_ certas faixas de declividade serão t io es t rei·t; as que pode~ã o 

ser su.primidasº 
A grande vantagem desse t i po de carta é dispensar o e~ 

tabelecimento da trama de polígonos, exigida pelas cartas de eneE 
gia do relevo, e mesmo nÇ> método de determinação das áreas de de --' 
clividades de Wentwortho 

A determinação dessas áreas á feita diretamente entre 
os espa9amentos das ~urvas de nlvel, l~vando-se sempre em consid~ 
ração a mesma equidistância entre elas º 

Para os estudos do estabelecimento de uma tipologia de: 
sftios ' urban~s, a utilizaçeo das cartas de declividade, -servir~ 
de apoio às operações a serem efetuadas dentr9 de um critério nu
m~rico, seja ele estatístico clássico~ .ou não. Esse tipo de cart a 
é o que melhor se adapta para estabelece r as relações existent es 
entre uma. tipologia em função do releve de uma área º 

· Isto se explica, porque o r~leyo de uma determinada á -,. 

rea . não ~ estritamente a função de sua elevação acima c1o nível de 
mar~ O problema está ligado à distribuição das diferentes área: de 
declividades, toda vez que um estudo tenha como elepiento o rele ~, 

vo para ser correlacionado com outro fato, seja ele de aspectos ur 

banos, geomorfo16gicos, agrários, etc º 
A variável declividade, como critério numérico de re 

presentação cartográfica para estudo de uma tipologia de sítios ur 
banos, vai nos proporcionar elementos suficientes para ex-plic~r a 
morfometria de determina.dos tipos de símios, e propor novas áreas 
de ~xpansão imediata e futura dos centros urbanos ~ 

Este tipo de representação associado a outros estudos r 
permitirá a definição dos limites de urbanização, conforme a natu 
reza das formas do relevo, ou do tipo de solo existente na área < 





A observação a·~enta da rep:.·enenta ção caJ:tog:-cá f ica de 
' ·' 

sítios urbanos, quer em trabalho~ d9 Gaog:l'3fia Urbana, quer no J 
de Gaomorfologia ou Plana jam.ento 1 percebe· S8 que as j_nform.ações 

da cunho técnico são comumente pouco s~ti~fatória~, muitas ve 
zes nada indicando do sítio, em aspe ctos gerais ou parciaio.Com 

rarísoimas exce·ssões, principal.mante em trabalhos mais - rac~nta s 

de Geografia Urbana, Planejament o e Geomorfologia , nota-Ge Ufila 
preocupação am deotacar o inform.e cru.--tográ:C .co, _fuBJ.ndo daqua · · 

l.es padrões usuais da Geografia em que somente uma 0arta em "'t..1E_ 

vas de UÍV'el, ou mesmo, em hachuras moatl.·e.va-se ~.u!'iciente para 
indicar o sítio de uma cidada em relação à sua evolução ou à n 
limitações que oferecia para o procesrio dé urbanização, seje. iía 
acepção dinam.ioa (expansão do espaço urbano) QU na aes§ncia eE-· 
trutui-aJ. a funcionai (organização i n terna do e~paço urba~o)o 

O método cartográfico é antigo ins trument o dos eatu -· 
dos técnicos da Geografia., do que a.dvam sua utilização indj_opeg 
sável. em qualquer tipo de pes g_uisa dentro Qssae ramo cientÍfi -
co ... Cigncia do espaço, qua t1--ata da l ocalização, chlimj_tação ~ 

mensuração e interp1"'staçâ..J dos f enômanos occrr~nt~:::> na ::mparf{ .• 

cie da terra, a Geografia, implicitam9nt~, não p~ 
de prescindi'r da Cartogra:fia, já qus esta 8u\.rolve princípios ~ 

néricos de sua oatodolog:i.a cient í f icaº A Cartografi a ?"..ão é a :pg 
nas um meio auxiJ.5.ar de l.'3i tura e 9nriqu9 cümento doo trabal110:--. 

geográficos; antes deve con~ti tuir parte int agl~ant c; dos méto dQs 

da pesqui sa a elaboração dos vários t9mas q_ue posoam s~r geo g~·B. 

fi caman·t;a aborda doe. 

Em razão do exposto é que d~vemos 8.lleT..ar às informa ~ 

çõaa do texto o subsídio cartográfico 1 valioao 9 imprescinóÍ 
val. complamento, destarte aperfeiçoando os trabalhos geográfi

cosº 
Não se pode negar que é satisfatório o atual deseavoJ; 

nmento da Geografia Urbana no Brasil, obnervando--se a cons t a nb · 
te preocupação de certos autores em reformular uma metodQlogia 
até determinado ponto ultrapassada, como se constata em um rním~ 
ro razoável de publicações e mesmo nas pesqui!:]as em an.damentci( 1). 

( J.) JmLLER, Nice Lecocqo "Si tue.ção A·tual o Renovação Meto dQ 
lÓgioa dos ,Estudos de Geografia Urba.na no Brasil, 1965-1969" oful-· 
y.i.sta Geográfica, 70~ 163-180, junho, 1969. 
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Os ospeciali~tao nesse raa.o da Geografia ·"llão tem utilizado a CaE 
tografia da aesma maneira qu• os demais geÓgraf oa em re1ação a 
estudos de na~eza vária. 

Bo aaso específico da Geografl.a Urbana, e ma-is ainda 
no eetudo de sítio@ g;r)!ano~, cremo• que- se faz a~o~una 11ma re
fomulação nQ aepeo'Cu oartógráfico. Não afirmamos que oa mé~o -
dos utilizados eejam. in8orretosr mas persi~e o fato ie, mu1ta~ 
vezes, eer a ra~esentação cartográfica pouco signifioativa· pa
ra a área estudada, pois algum.as particll.l.aridadgs. nie ·são evi ·~ 
denciadae ou v:t.swüizflO.ae em con~equ&ncia do mau tratamento da
do ao fen&i.enoo 

Sem a presunção de 1sva~'8,r ~estriçÕes aos vário~ trª 
balhos já elab~adoa, não podemos deixar de deo.larar que Bl'ande 
número destes, evidencia a urgincia de se estabgleeer novo ~ipo 
de abordagem aos estudos do sítio urbano através de um.a melhor 
adeqiiação das tégnioaa de representação cartográficaº 

Ta.l critério não tem caráter revoliicionário e mui t'O 
menos pretensão de eer a tábua. de sal.vação para estudos de Geo-· 
grafia Urbana. Tem, antes, o objetivo de reunir técnioaa de re
presenta~ão gráfica do reievo a fim de se poder determinar qual 
a mais adequada para reeaalt&J:' certos aspectos ou probiemas e/. · 

pec!ficOSo 
A análise de i;rabalho• de Gaografia Urbana, Planeja ... 

manto e mesmo de Geomorfologia, torna pate~te que algumaa ~éc~i 
oas de representação cartográfica do relevo não co~stituem n~ 

vidade. Nee~e ~aso estão as oartas de declividadeº Mas, utiliz~ 
1 . ' 

das isoladamente ou, muitaa · veze~, de foiina incorreta, elat não 
podiam fornecer ao geógrafo toda a extensão 9 var1aóade de in -
formações que ea~ariam aptae a dar ae empra&aQa& de outra for -
mao Da maneira unilateraJ. e isolada como são utilizadas L?.am ae!!! 

pre potiem fGrneoer a "chave" pal'a a explicação de determin~doe 
fatoa urbanos ou deduOio de-so1uçÕe• para oertoe problemaaq A 
representação gráfica correlativa, em que vári~s fenômenos são 
associado&, faz com que algun~ aepeGtos sejam ~al.i.antado~ quan
do não "descobertos"º leso porque uma carta de representação u
nilater4l pode por 'fários motivos, maacaraz- ou camuflai, cü.ver -
soa aepectos ou fatoa geográfico•º 

Posse eata repreae~tação fei~ dentro Qe um conj~nto, 
VerifioarÍ&mOSt com Oerteza, pOI"DlenoreG ~~itas Veze& Sii'd~iQ! 
t1vos e com isso teríamoa a ateução voltada para uma solução ~ 
té então não revelada e mais precisa do que a pr1meirao Assim 



contaríamos coa uma d1rettiz um pouco m.aia deíin.ida par a 
ooguir nos estQdoe do fato urbano. 

Dentro do estudo de sítios 
das dwaa alternativas, qlle, ao nosso 

eia, levando-se • conta o qtie sará 

l. aná11ee A.... , , 
w.cr ta ao si tio; 

urbanos d9vem se-r deata l".'a 

Vel" 1 oão de real. impol.·~~-

propoatoi 

2. an41:1ee 
regi.lo, 

de conjunto de vái."ioét · s!tioa de 11DIB meoma 
pertencente a a uma vari-ada gama de t'.ipoo ~ 

1'• pt"iae~ }lipÓtese t .eremos a oportunidade de verif1 
oar Q.'1• a si tua9ão do exame é um pouco mais eimpl.e s , :p oi a ,não é 
neoeesário fazer mm. tas oom.para<;Õep e oorrel.ações de cartas. Na 
segunda alternativa. a.ve ~er fixada uma eéne mui to ·grande da 
oaparaçhe das :repz.-esentaçÕeQ gráficas do relevo 11, mesmo den
tro de aaa a6 re~eeentação, deve-se estabel.ecer um denominador 
aomlllll para todos os tipos de e:!tios, ou seja, · um diapasão que ~ 
tenda a toàa3 as oaraoterísticas . en~ontradaa em l.1111 ~et~l"lllinado 

sítio, q~e poderá ~er Ull8 compartimentação de r~l~vo muito va -
r1ada. Isto posto, estaremoa estabel9cando W11a padi·onização us. 
representação g:ráf1oa. 

O relevo de ·uma refP_ão pode ser rgpresentado com mé 
todos os mais d1 Tereos ~ doa ma.is ai.mpl.ee aos main compl9xoa, chk 

gando, m.uitas vezes, a Wll requip.te de detalhes. 

"!he seo~apher is intei,eated in the thre• 
ini tial tbinge aboat· relief: sl.ope, fo1111 -, and 
absolute haisht•o ~2) 

Bviclentem.ents esse detalham.ento vai depender da êOoal a 
adotaaa e estará ll.Lado t81lbém à final.idade do trabalho que no~ 

propomos fazer. 
Dentre os •'todos gerais de eetQdo das feições tísicas 

deveremos i-rtir de :tontee de informaçÕee, tais. como oe ma:paP. 
topográficos, B90l6gicos, per:f:!e, que permitam uma prime!ra anã-. 
liee da paieaa-. To4ae estas informaçÕe$· serão compl.emGntadaa 
peio trabalho ele 08aPoo 

(2) SILVBftD,Do lr-P 8ll4 Landso&P!,1 p. 22, London,19~2 



Jlo que •• refere aos •to4oe 4e repreeantatlo cario -
~ioa do re1evo, nreaoa que este po4er4 ••~ repruenta4o 4e 
maneiras ~ •ia 4ivef8U9 ~o nlo ••~• mitu va~ea a4e
qu~ .. m~ utilizlldaa. De- var1aç5ee, eomn&• pal'9 oi-tar ai

sa-, ace>JRrare908 .. haolmru, ov.rne 4e n!ftl., •~readoe • 
pauto• oo'tacloa, corea hipeamdtricas. 

Para o ouo eapeeitioo 4e aftioa urt.noe po4erialloa 
ra&er a a~o~a t~rn&io como baae oan.e re~sentativas do 

relevo •• curvas 4• zdftl., haolmraa, ooree lli119c-'tr1oae,decli 
. . -

v14a4ea, e aaaooU-J..ae a ou.troe t1pot1 4• repreeeatac;ão, oomo 
POl". exeçlo, oartas poaorfol6giou, de vegetavlo, et'o. Deasa 
uaooia(Jio nr11'ioariaaoa quaia aa cODexõea axiatent••• peDa'ID -do lbrl.oa e exoluai~nt• que atra~s 4a anall.18• c1u •e- nos 
aalt•• • vista cleta.l.hea pe.a•aoe clesaperoebido. na tYoluçaõ ela 

ooupa9io 4o espaço urbano. _ . 
!Ião preoiáaaoa oh-.r taMla a um ~o .axc·es

aivo, como fora • t••nho doa •ia ctiterent•• tipoa 4e e4U1 -
oa9Õee, pois o que »oe µnereeea em ftrclade • a poaigÃo doa •! 
808 q relação ao eepaço. . 

George Chabot •• 8811 1ivro x,es vmea, citando tre -
bal.ho 4e outroa ea'hldioaoa, dis-1 

•Aiui 1e plan cl'une ville ne eaarait pl.us 
ltre oonsidtlri Mule118nt oome le mqea 4e re -
trouver a1e••11t aon ollninJ il ten4 • 4ozmer 
une repr•sentatioa 8'1881 exaote que JOtl•ible clu 
oadre dana lequel vivent lee habita.ma, • for -
•r un 4ooUMnt po&rapld.que. · 

Para que ae~a exequível eeaa repreeemação 4o quqclro 
urbano, surp a primeira pergtantas qual seria a aeoala in4ioa4a 
para •lhor &• trabalhar? 

~ta 4evertl ••r de grandes& tal que na 4at&lhaa que 

poaeam infiuir na evoluoão 4a paiaqea urbana nlo ··~- asoa
radoa por '1lB generalisaoão proveniente da escolha ina4ec1waaa 

4a eaoalao 
Jlaturalmante, a pneralização de fen8-noe, tanto tf.

aicoa coao bn'Wl»os-urballoa Por exeaplo, obeclec .. a Ull& regra 
que eleve ser mnticla quqndo se paaea de ~ 4et91"111D9cla escala 
para ~'\ra, JBior ou menor. Para exemplificar oita-.e, no oaao 
dos fen&JD8Dos fáicoa, o caso.a. um •andro de ua riot envolrl
do por um po1!gono cujas linbaa eão t&.n88nte11 '8 auu curvu,e!. 
tas deverão penaneoer igllaie, anten4o oe Mllll08 'wPJJ oe, nuu;
•o quondo pasae• por ua processo de reduoão ~ica. Coa ieao o 



fen&ieno não sofrerá distorções e mui ta.s vezes, confoj."llle a ;i..,.ed.,!! 

oãa da escala, continuará a aer evidenciado na cartaº !Io caso 
especÍf'ioo da planta d& uma. cidade 1 onde os qua.ríeirõee podt. -

rão ·eer reunidos, ae m.ane~ra a uão defomar a est:. .. utlll..,a urbana.p ... 
as ruaa • avenida.a de maior importancia, deverão ael." manticlas -como em realidade aão 1 inde:pendent9men~e da. mudança de aecalao 

Para evitar eaae tipo de gen~a1ização ~m t~abal.hos 
relativos a sítios urõanoa devemos adota't' saO!Uae qué se an.qua
drem dentro dae planas cadastrais, onde a precisão das medidas 
é bastante exata, deVido aos métodos atuais doe leve.ntamentoa 
topogr~icoe (diretos e indiretos). Aind~ que do ponto Q.e v:i.Ei·:. 
ta altimétrico haja def'io11no1as no estabe1eoimento dos pontos 
ootadoe (:RNa), elaa podem mui to bem ser u.'bj.li-zadas pál."'a ~al ti"! 
b&lho. 

Tendo em Vista as obser~ções referentes às genera1i
zagões, qwmto à preoiaão expresaa ll&S. Oa.rtas ~opoÇalicas 9 me_!! 
m.ô apcSa tentati../as oom algumas eaoalas qae poderiam nos da:i: i ·

déia da representação ~tográfica do rel.evo, Teri.fioamos que 
estas estavam contida• 'entre os p1anos oádastrais e as o.artas 

~ . . 

topográficas nas eeoalu de 1/50000, 1/200000 ·• ·1/2500000 · Pa;~~ 
.tal. estado a qae ma:La ae adaptou a este tipo de ~epre~en~ação 
1 a de l/l.0.oOOO, em que pra1;ioam.ente todos os fanômenoe .tíeioos 
• llleamo humanoe são paaaíveia de repre·sentação com precisão bem 
aignifioativao 

Apóe eeeu refer•nciaa per'tinenteo àe eeoalas e tó -
'1as aa 8QU implloqõe:at :pa.saamoii a estabelaofir q-u.ais as oartae 
q11e Ae.nriam. ser elabm-adaao Entre mui'lias, fo:ram eôoolhidaa aa 
elll ourva de mve1 • de declividade dae Yertenteao Para coaipl.e -. . 

aen+iação 1 valeao-noa de pertís clevido qU• "a maior ~ificuldade 
a. viaQ&l.izaçao da Ji1818&6911l pe1o mapa, l q&le, este 'não está pr2 
y.i.do 4e perfíe, não 4ando o senso da perspeo~va, pois represe!! 
ta o %'elevo de :tona plana" (3). 

Aaaooi&Ddo .. técn.ioaa básioaa à cartas ~epreeentati
vaa a. 0'1troa fato• aa Oe~a l'!sioa a da Geol.ogia da ái~aa 
• eataido, eentiao-noa habilitado• a iilioiar investigação que 
Yi•• eetabeleoer .-. illetodol.og:i.a para estudoe de eítióe urbanos, 

{3J SILYBHBR, D. ~P and 14udscai! - p.42,London,l.952 



correl.acionando aa referidas cartas e utiJ_izando, eviden~emen -
te as maia adequadas para cada tipo. 

Como ficou bem expl.Íc1tg, qualqner estuQo de Geogt:a -
fia, oom baee cdent!fica, não exclui a contribuição do cartógr!i! 
fo, que busca representar os· tatos geográficos dell.tro da maior 
ebjetiv.i.dade possível. t neete momento que deve, ao repl'esen -
~ar o relevo, exprimir sua verda'1eira ·enaenhosidade e sane.o 8"

t!stioo, através das eab!vais combinações, coerentes entretan -
tg QOll os corµiecim.entoe científicos e a praticidade téo..'licaº 
Poia a v1a11alização das formas de releTo, quando observadas do 
solo· em . trle diménsões, difere totalmente daquela vista do a.l.· -

to. Assim, na fotogra/ia aérea a identificação tri-dimgnsional 
da paiaagem, por mais otnhecida que seja, .eooiente é p~roeptível 
em todoa os seus detalhes, pela visão astereoscópica. Eis ~or -
que os fenõmenos geográficos, para serem repres9ntaaos "in 
planoft, numa só dimensão - a horizontai - exigiram técnicãs e~
peoiaia de maneira qQe se pudessem v1sualiz~, graficamen~a, oe 
fatos peculiares de uma área. 

Apeear dessa dificuldade• esta a. .. e.Pi•esentsção dos fa - . 
tos naturais e humarios, objeto da Cartografia, constitui ~sto •. 
ricamente, uma antiga preocupação do homem, qu9 ~sseminado nas 
ma:i.s diversas raçao, des'1e os tempos prá·:-históricôa interessou-~ 

se por representar as pa.1aagens que o circundavam, as terras 
por oni~ bav1a pa.esado, realçando se11 constante cllidado em sem~ 
pre indicar oe prinoipaie acidantes geográficos. E com isso, e
le, no m·omento em que oa transportava para uma pedra, para uma 
pele de anillla.1. 1 para uma parede ou fragmento de madeira, e~ta-· . 

va fa~endo "Oartogr~;ta•. 
Os .. muse11e, arquivos de conventos e outros, tem rico 

aoervo de "material oar.tográfico" que data de séculos snter:i.o -· 

ree à era êristã, bem cooi~ o pertencente aos cham.adoe povos pr~ 
mítiios • 

. Segundo informações de Libault (4) encontra-ee n~ 

Bri t1sh JIQseum uma das primeiras car.tas conhecidasº t um ta'ble~ 

te de argila que remonta a cinco milênios (3o500 a 3aOOó A C) 
°(figura 1) 1 peça que possui caracter:!sticaa próprias àa produ -

(4) LIBUJLT, A - Biatoire de la Cartographie Po8, 
Parta, e/d" 
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Tlru tlu premi>.ru oortu oon1u1u. C11H11 t4'>1'JUe d'aryiliJ. ooiu11n1il4 4tl Briti .. d~ J.f.unm .U Lofl. 
dru, remonte à ci..q millbwairu (de 3:>00 à 3000 GN ClUGllt J .·C.). On r~carqverca !e rupecl dt1 
principe. 4b-1olt1 daM IOtltU lu prodvctioft.I bcab111oftio&-. U riucription MA-1 tlll cen:!e, IÜ>ftl 
il •nible biell qt1 '0• " nrvcail iUjà ,,ot1r coroc:téri.ter Lu directioM à pcartir clt1 centre (perfor• 
tion). Lu dilférentu r tcaliutioM retrot111tu e"ft!]lobeftl •oit """ rtgion, • oit lca lle1b11lonie tot1t 
entitre, Aoit Mime Lca terra, •CIM •~rtir de 14 forme dt1 di qt1e. (CJlioAlf IJriti-IA AI iu1111m.) 

() ~f º L ibaul t ~ !o ~ H1etoire de L a Cartogrçhie P p ~e 



- . çoea babi10nioas 1 onda 
ma perfaraÇão tcomo que 
t1r desse ponto~ 

um G!rcu1o é bem deatàcado e ao centro u 
. . ,,. --

pressupÕe o ca.râter de ·irradiação a par- · 

O referido autor ( 5) ainda ~az ebeervac;ões sebre a ~ 
J;lécidade dos esquimós em retef oa ensinamentos deixados »or eeua 

. ~ . , . 
antepaasâdoa mais distantes, ·gravando na memoria os conto:r-noa '1> 
litoral, arquipélagos, banquisas etc., e eequematiaando-os pa -

ra os expJ.oradores em desenhos na neve auxiliados aom ,P'8q~enós · · 
pedaços de madeira. 

Outros povoe, no decorrer dos tempos, dessnvolveram a 
~oartografia•, dentre e1e9, eacontramos ~hineâee, egÍpcios,sre
Aoa, romanos; árabes, para os quais -a praoóupação, em consequ3s 
eia de suas migrações e oonquistas bilioas, era de representar 
seaFe, extensas resa.ões. 

1'o período correspondente ao iníc.io da Idade Média,oa 
cartógrafos europeus deram às· cartas um as,poto maio . dea~rativo,. 
em pra~uízo da exatidão . geo~dfi,ca. Os lugares santos o~upavam 

o eentro, com proporções auito maioroa :que as reais. Os árabes 
porém, conseguir• manter sua p~odução. Ba•ora atilizassem técn!, . . ºªª próprias, dedioam,..ae em grande eseaJ.a à reprod11ção, abran -
gendo vastaa áreas 1 já que em r•zão do intênso comércio que da-· 
aenvol viam, oirclllavam· desde o •ed1 ter.ríneo a te o iial." da China. 

. . ·,.. , . . 

· Dentre as reproduçQee dos a:t"abes enoon~amos a de · ~ 
. . j 

Abou Abdal Jab •bemed Bl. Eirisi 1. que provinha de waa liWl.agaw 
doa maia f•osoa oart6gNtos da época, onde ee vsrif1oa a preoc2 
pação de dar informações geográfióaS eobre os pa{a~s »álticoso . . . . . ·. 
No 4aaenho perapaotavo situa wnacadeia de· montanhas, aa aglem~ 

. . 
rações em aÍllbo:Loa ocavencionais, ala• de dar ini'ormaçiie• f.:i. to-
ge~icaa (figura 2)_. . · . 

Alguns a111;ore11 afirmam q11e na ~poca das Crazadae ÀO.\! · 

ve:'o reaeargimen1;o do interesse pela cartografia, uma vez· que 
o ~oaércio mar{1;1.mo ellropeu 're1nie1a. sua expansão, acarreian4o 
maior interessa pel.as cartas náuticas. 

lla• na realidade, foi a épo~ 4os grandes deeoobrimea 
~oa qu.e veio dar o 1Jllpu1so. aais importan1;e para a grande produ ...... 
ção ·de cartas doe l.itoraia aediterrAneos e de terras conhecidas 

parcialmente (figura '). 

(5) - Ia.at, p.7. 
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Le vovaaeur et aéoriraphe A bou A bdallah .U oh.ammed E/-J-;dri.vi e11 t la r·/,,111ce de ,.11.,,, 11/er /e.v •·01111ui.•· 
"ª'"'C·• de l'école aral1e, 1111'il arait ªJIJlri.ve.• ti /'1111irer.•ité d!l ('onloue. et rel/e.v de-• 1'J111·011ée11 .v, ·qu'il re
r11eillit à la cilur d11 roí de ~icile. Jl v ajo11ta /'e.rpérie11re acq11i.ve da11 .• .ve.v 110111bre11.r vuvage·'· ~011 
ou1•rage « Récréation de cel11i qui désire parcoul"i1· /e pay11 », achevé n~'"' 1150, es t 1111 1nonu111ent qui 
tervit de hase à de nomhre11z tra1·a11z, et q11i, p/1111 co1m11, eüt lio1tlever11P. l'ilrolution 11i!ographiq11e. Le11 
carte.., de '1n éco le .Yont con .ytruite., 1111r un canel'as rectanri1'1aire a.ppro.rimatif. Le fragment repro-
11t1it ici est relati/ au.r PªV·' Baltes ; on 11 voit la côte d'tm~ grande tcrre appelée Eslnndiu, qui corre11-
pond Ratt.Y doute à 11otre Estonie (plutôt q11'à l'l.Ylande). Un de.Y.Yin per.vpectif .Yitue les chaines de 
t1M>ntagne11, et, déjà, 1111 signe co'nventionnel marque ltM agglomérations. Les ile.Y 11ortent les noms qu'ont 
ropporté11 le11 11aviriateur.Y : iles des Hommes, ile d11 C11lte du fe11 ... Si cette cai·.te mo11tre que la con
noia11ance du monde d'Edri.Yi 11'étendait as.yez loi11 vers lfl Nord, elle ne donne qu'1me 111a11•1ai.Ye idée 

de la précision dea déterminations obtenuea par aille11r11. 

Oof~ Libanlt, Ão - Rietotte de La Cartographie, p ~2l 

~9 
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Jlo limo lmpin~:utt,ud ln(ra ,_,limd1111.Nam raro ptulr ln Atgypto, fmcl w Praro dit . -f«~ 
. aunquam n•ÍUm cíl pl11crc in Argyrco, (td air ptrpcruJhabct fcrcniracrm, arqi ob ~for · ~ 
, calTls olim dit\a fuir Ahia. Nelus plun fcrorina 8l matuein• fuppltt (\ffteium, u~n . • -~ 
l ra frumcuri rroutnir abundanria, uc íspcnunkro AcgyptlK bahucric copiam fru tf; "' 1

:: 

~ qua,,do omnrt c1rnmia<tnrcs rrgionttgraui laborabaiu f amc, Kt \)Uod ncdlm f IC'T':rlutJ . . ~ 
rum 8: prorhant indicanrhiílNi:r.Hinc natum cfl proU(rbtum Acgyrnm horrcnm ff c A~ '-li 

' toliU~ m11n-ii. Q;1~1n diu ÍUir (uh Romanonl potcílaré.non habucrunl R '"'ª"' dtrio l'ft ....... . . r, 

·, ca prouinciam porllfim(i fi ír«'lc~ frumtn1um, criam(i non minus ftr1il11 fucrir fo pafi 1 . . ,:·. · :. 

\ Uino, <-.forihu1 5: J'D'l fo{it ftMihu1. Eadcm frrriliras norarur in Acgypriarum mulic "" ' . '"'.~~ 
· m1rafo:rundira!t.l':;,in rum 11íbl nõfrt<Jllfftt fir,ut mulicrtt g~llos cdanr,apud A v.y •~• · r' 

r_ti<'s 1J n~dum frc,111~srfl utrummultorict.fü.uc unamulicr,rra aur quMuor cdar fcr u,. •11 • . 
Er m~nr.1 par111i c-.. 'huus qui af'ud nos pmculo uir:ir non u~ar apud 11101 falubrirarj cft . _,, 
~, ObbmcWl')ucüúipcaa ~karan,Aci)'pcq~ll'roÇã p;zroga;, ana .. ;-,._, . ;._:.;.\ 

. : .. ... .. .. ; .. .;, . .. ·-.. . . 

C1tte IHJll 1xtrait1 de la Cosmoaraphie de Sibastien Ma~ter, iditi1 en Suis au 
milieu du DI" siicli, """"" que les pro,r~s de 1' art 1'0IYV~Plr1qu1 sont plus marq nts 
qru ceux de la 11ofraplri1. La /iM "'"""" now pr'sent~ b1en l~s ftots de la "!" sous 
/'aspect de courbes fort ltannoniau1s, mais 11 trad des ri"ª''~ 11 en 1st PdJ amJ/1tJ.r P_ar 
rapport aux canis pto/bW,,.,.,s. La rf!is1 "' piaµ ~ s appui~ sur OUCll1ll tUtenm 1on 
iiomJtriqlu, 1t ,.. r1s1J1Ct1 pas t01qours la nl1UlllOll r1~w dn '1"'"1tts. LI. IJCll ,,,,...,.,ª""' '°" ,~"' "'fktmdit' "'' ,,,,,, 1"""""1 ... ,, "" s. 
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No início do séc"ulo XIV eur~m os "poi"'tulanos", car tas 

então muito preoisaa na descrição àos litora~s. Porém oã aspa -
çoe. vazios,. existentes dentro das terras representadas n:;i.s oar
taa, ·.eram preenchi da.e oom uma figuração em perspe c·~i va d o rele~ .... 
vo, disposta arbitrariamente (figura 4)o 

Este fato fez com que ita.lianoe, espanhois e p:>rtugug, 
ses se empenhassem a flJlldó na confecção de "portuianos", com o 
máx!mo poss!ve1 de 11Lfomações geograticas, 'e 1 com isaó ~omeça..

ram a ser e1im1nadae aque1as características ~antasiosaa dos m~ 
pas que oa antecederam.o 

No sécu1o XV nota-se acentuada tendãncia para : ~~prodR 

zir mapas contendo informações geográficas de terras até en~o 
desoonbecidaso O ~rabalho era e~etuado por entidades ligadas 
às navegações mar:ltimas ou por cartÓgt"afos em tragalhoe :LsoJ.a r.• 

doa o 

Pode-se ainda oi tar o tipo de carta qu11:t most·ra-ra os 
' 

·1 tinerários peroorridos paloe viajantes onde as cidades ·3ão re-
presentadas pJ.animetrioam.ente mas já fornecendo algumas :Lrif orm.~ 
ções sobre seti sítio (figura 5), ctirsos d•·água, :pontes e marca
ção das distancias, esta obtida através dô empo gasto :> ·per -
ourso realizado entre as cidadesº 

No final do século XVII e início do .XVIII enc :>ntram
se informações importantes que iriam fazer com que a Car~ogra ~ 
fia da época se tornasse mais precisaº As dÚvi as que en~ão e - ~ 

xistiam, quanto à forma 'da T~rra (esférica ou não) foram sana -
das por Is~o Newton, em 1763, com sua. lei da gravitação univeE 
sal.; . com iaso a terra perdia a imagem de uma esfera ~ par:;,. se 
tornar um elipsóide, em que a circunferência meridi,ana e::.-a me 
nor que a equatorial.. 

• 1 

Com as afirmações do astrOnomo inglês, mui tas · ~Xpe d:l~ 
1 

çiee se lançaram a campo a fim de determii18J.~ as medidas 1e ar -

'· 

oos de meridiano. Dentre elas, a que mais se destacou f o:L a pa
trocinada por L~is XV, que se dirigiu ao Equador (credo;:-es de 
Quito), orientada por La Condamine e Bourger (1736--1744)> Outra 
aJ.cançou as proximidades do Polo Nor\e {golfo de ::eótnia)aem 1736, 
chefiada por Maupertuis e Clairant º Ambas tinham por obj 1 ~ti vo a 
determinação das coordenadas ast:ron6mioas dos pontos ext::-emos de 
uma baee, que, por sua vez, deveria. eer medi da em uma ár1 ~a bem 
plana. No oaso da expedição de Maupertuia e CJ.airaut não houve 
muito problema na "escolha, porque a área foi localizada, próxima 
ao l.i torai, na ·auperf:!cie de um. rio ctijas águas estavam 1 }ongela~-
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ú partulan n'est pas disparu sans laisser IDU desundanu : les cartes marines uront marntenanl réumes 
m atlas, dont /e • Spieghel der ZeevtUrdt •, achevé en 1584 par Jamk lf'aghcnaer, rcpréseme le proto
type. La gravurt sur cuif!f'e permet d'accumuler la nommclature sur les côus; l'intérieur des urres 1st 
seulemmt meubli de montagnes dispasies de façon tout à fait arbicraire. L 'Angleterre et l' &oss1, 
l' lrlande prmnent une forme dé/initive; mais on s'aperçoit bien que les ligru:s de· rhumbs 1u fournissml 
pas une référmc1 suffisanre, ne serait-c1 que dans la nette cassure de la côte 11orvégienne septmtrional1: 

, , , 
Oof Libault, A. - liisto1re de L 
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Jlat.thew Paris, moine bérwdictin de l'abba11e de Saint-Alban, commença aea trava1iz d~a le 
premier quart du x111• aiecle. Aprea avoir suivi le.~ errem.ents dea cartes ro111aine11, il ne !arda 
pa11 à comprendre leur. insu/fiaance. Si Ra carte des ile11 Britannique.Y marq11e un progres co1~i1U
rable aur tout ce qui a été tracé antérieurement, c'est peut-ê;re qu'il a su in.Ytaurer de meilleurn
tnéthodea de tral'ail. En particulier, voici vn de aea itinéraire11 : 11ur la grande t•oie rornaine aonl 
notéa lei agglomérationa, lea coura d'eau, les pon,t.t. Le., interva.lles sont 1ne.mrés, co1nme :z ed 
usuel, en dvrre de J)arcoura, JJlut6t qu'en diatance. l>es 1liverticul.ea atteio11c11t les citr.1 mar11iualu • 

• 
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• .b d:lt1011ldades eugiram coa a expedição de Ia Con•lamiQe, 

l'Oll• a sona ••oolhida estava s1tua4a 8Ul wa altiplano, ªPJ~oxima-· 

4•cte a 3.000 m•troa de altitude e todas as medidaB do arco 
de 1° de la~it\lde deveriam &lr ref'eridas ao nível do mar, 

l medida qGe o tempo foi passando, foi também xi.asoen-
4o o interésee por maple 1ocaia, 011Ja hea era d9limi tad~ .• PodJ. 
aoe d1ur que eaaa oartaa foram precursoras dae cartas 1:oy.bgrá 
t1oaa atuais, •bora a au representaoão aaie preoioa estivesse 
oon.t14a na aaaa plm1metr1a, waa vez qtie sua alt1met~ e1 ·a baB··· 
taute 11lprec1ea • déixava aui to a dese3ar, pois ae elevações r!. 
lll'e .. ntadaa t~nbam apenaa Wll caráter piotórioo. 

Somente por volta ·da primeira me~ade do século xVIII 
l qtae eaee oará~er P.:.ot6rico foi aos poticos suprimido, graças à 
~nv.nção do bareme1iro e ao aperfeiçoamento dos teodolitos, que 
ton>aVM poas!wl a deteminac;ão m.ais preoiea das cotas c1as mG!! 
•n••· lata evol.ução !oi aa1 to l.enta, tanto q1.1e, no in!oio "º 
8'olllo J:IX "Humbo1dt aó conseguiu relacionar 120 picos, o~jaa a! 
t1tU4e• ha~&ll sido medidae ooaa preci.são" ( 6). 

A at111zação do barõmetro, dell "às cartas wa caráter 
ll&ia preciso qwmto à altimetria, embora 'saibamos· qlle ae med!
Gaa nio poas\11811 a1náa ligações entre si, não havendo poasib1Já 
--~~oGJ.ação. 

A partir desse 19X"Íodo, que vai da segunda meta~ do 
elca.lo rfIII at' nossos dias, notamos a preocapação dos e3tudi 2 
aoa pela represen~ação gráfica do re1evo para mostrar o 11elhor 
OQ o llaia sisnif1oat1vo método de reprodaZÍ-lo. 

Seguindo ainda uma evolução histórica, poda-se ·1el.", de:!_ 
M 3', qae aXiate interdapendlncia de métodos car~ográf'ic 1 >S de 
representação do relevo cca um &Ínico, o melhor, que é o do repr §. 
...,tá-J.o em oy.rya 41 n:!J!l• Todos os métodos necessitam dessa 
*8 para seram deeenvol v1 doe • 

. o emprego dae curvas de nível é anterior a esse perí2 
4o, pois 011 ~qai tetos que trabalhavam. nas oone\l'uções cl&d1 ant! 
... •baroac;õea utilizavam-se de 1111 sistema de "carvas de nível." 
para llOB\rar ... carena.e de am navio. ( PranchA.'- 1 e a). 

Darante a prille1ra aeade do aéC'1lo XVII enoont1'8aoa 

1959. 
( 6) RU81,B. <Jvtpgratia· hnert], - p.125 ,lle.rceic·na, 
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entra mui t os outros . trabaJl'los, rcfel.~êucias s obre as c LU'Vas Q.e 
nível, então utilizadas para re:présent~ a s s11pe:-cf ícieo ·cu"bmei ," · 

sas pala9 águas, oomo f .oi o ~:ío. de "H aCi•llqui us, e~w~nheiro ho
landês (1728 ou 1730) que re~reseb.toü o fundo do rio Merwade G 

de Phl.lipe Buache fl 7 37) que re_presen t ou aa pro:f'undi da das do 
Canal da Jlancha"(7)o 

Na se~da metada àG aé~ul.CP XV!II 3á surge refer~n -· 
aia a uaa "priae:lra carta da P.vanwa ea caar.a le ~ve1, cg;it:er ~· 

o1onada :po%' lNpain-triel • 179l. ( 6) º 
• :tina ao 8'0Gle DllI • 1nf a10 do nxi oargem ai -

gana dto4oe de repreaentaçio do rel.evo, então • ti9o, ·oomo ·o 
de J.e.._.n, qae relll'••ntava • baeharaa {fipra 6' aa feições 
1;opográf1GU 1 ua tibha &1ll f'ill eapeCÚ1oo 1 o ailitar. No i?Úcio 

do M~O nx bá larp dif.ielo de folhas toposráficaa, 1..-anta
daa • pranche tu, fazendo e• que aui toa aétoto11 aasoaiati vos, 
oamo Oll de saa~reamenM, eheguem a e1evado n&m.x-o, "aoim& de 8C 
métodoa de sombreado de aon't;anbas (9) • 

.Antes de •• ~alar em o~tros· aé~oQoa de representação 
grá'.r1oa c!o re1evo associados ao estado doe e!tioa urbanos; deve
sa teoer algun11 comentários a respeito de oc-tas tepoçáficas 
em curva de n!~e1 e proble•as de eeR eatabel.9eillento, pois é fup 
dam.ental. deiX&l.• bem. olaro' certos oonoeitoa lMÚ!iooso 

Bzl primeiro lugar, deve~se sal.ientar o !ato de que as 
cartas • curva.e de nível., t8m grande jJ11po1~-;&ncia na repres~nt! 
ção do relevó, ·3á que são a bave para todas as outras, como ~á 
foi exposto anteriormenteº Só através ~elas IJ9da-se ava.l1ar a 
altitude de pont.oe, dentro doo limiteo estipulado• pal.a aua. e · · 
qW.diat&ncia 1 pois é sabido, maa não deanaces::nÚ"ie> dizei:. ~U9, 

WI& Clll'ft de l\Ível t \ll8 ia9l;\n.l'l! d.e va1pros cjf !RI wta qu·e 

fXprime al.turaa_ de pontf! rela~ena~!! a uma euptrtÍfi9 da ref2 
rtpeia·{•DatUlll Verti~"). · _ 

. 
1 As fmdLllaçÕes-de uma_ aup~Íai.e podem •ar mapeadas e,A 

gundo a eu plan1•etr1a, ea .qge exprue~eaoa u pesiçõea hori·· 
zon taia relativa. ae Pon.~s de._ ••a ttUparfÍoia, q11e na ver
ciaci. oonatitu-.a• i.- ~nf1nida4e 1 • lio el.ea .xpreaeoa pela• 
coorclenadaa. X • Y~ 

(7) R.ll~Z,E-Oartocaf).a Oenef!l., Jll.l.J(),kt"oel.ona,1959 

( 8) ld•, »:'-Jl. 

(9) QRBMQIOOD1Do 9app1pg, -• .• 77't Lon9u., 1964. 



La r.arte de Caaaini n'eat paa une ,.a,.eté en Fr'ance, pui.tque lea planchea de gr'avu,.e "-'" cuiv,.e &ont 
p<1r1,etwes j1111qu'à nou.• et qu'il est po.,~ible d'en ~mprilner lea ezemplairea q11e met en vente notr'e 
f1rat11l Sen:icc National. Cette durabilité appo,.te une occaaion de plua d'adtnirer cetle amt:re, dont 
la 11er/ection technique' ne le cêde en r'ien à la précision de conception et de r'édac:tion. Tout 11 e&t 
e.ttrêmemcnt soig11é : l'élégance de la lettre t'ient reh1111.tser la /foesse d11 trait, la .,ouples.•e du /igur'é 
det irableir, la délicate.ue dea /lota marina. Lea aplcndide.1 11i9nes conventionnels de.f habitation$ ont 
une valeu,. à la Joia démogrophique et admini.ftr'ative. Sc1d, ·ze r'elie/, en se limitant à quelquu ,.aviru 
a.t.•c• mal modelé.t, ne noua 11ati.,/ait fJQ..f. On r'emo,.quera, · P"~" de Montil'illiera, mie dea e méri
dicnnu » déterminéea par' la triangulation, q11i aervent de aupport à la conatruction de la carte. 
L'écl~lle, qui donne tme COtTupondance ezacte dea anciennea 1nu11re.,, a pu être complétée par 

une échêlle mét,.ique, dêa ,rint,.oduction du nouvea11 111atê111e (1 :86 400). 

Cofo Libanl:t; Ao - ?H.a-teire 4e 1'!ta C~~ P• 58 
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Mas se ao meamo t etipo ne cessitamo~ saber a posi çBo 

desses pont oe em relação às suas a1tlU'as, devemos parti r de u
ma origem verticaJ.a nível médio das marés aa uma de t erminada 
estação situada no litoral (maré,p."'afo) ., Esse níve1 médio é u -· 
ma cota zero hipotética, mas não é arõi t rária, e 4evará ser o 
resu1tado de pe1o menos 20 a.noa de observaçõesº 

Por o~tro lado, sabemos que os l1toraie pgaeta ser 
mQito recortados e 1sao influencia na obtençãe da méd1a que ae 
p.roc11ra. 

Sabemo• taabéa qu~ as camada.a pertenoentea à auperfí
oie -terrestre estão em cona~ante movimeutoo Mesao que·essa movi · 
mentação seja em oiirtoe ou Íongoa períodos de tempo, fa.l'á com 
que o n!ve1 médio daa marés ae3a ma.is 1nstáve1 aindaº 

Ou1iro problema que releva salientar e não podemos omi 
tir é o que defrontam.os quando do estabelecimento da ~eda de 
pontos cotados para grandes 1evantamentoa a1timétricos~ o . das 
euperf!oiea eq&llpoténeiais, que, se não levadas em consideração, 
induzirão a erros Prejudiciais ao feohamento dos grandes nivei~ 
m.entoa 1 pois aabe-se que estas superf'Íoies nã-o são paralelas e 
que a aomatória das medidas tom.adaa durante o caminhamento não 

corresponde à medida fina.1• quando esta for tomada iseladameute n 
Levande>-se em considera~ão a.a obed.rvações aoima expen . . 

di das 1 concJ.ui-se que se deve, para utilizar um.a carta de base 
topográfica com finalidade óe estudo preoiso, verif1oar ee esta 
possui as infomac;ões neoeesárias sobi"e seus "datum~" horizon-· 
tal e vertical., Este Úl tim.ojprinoipalm.~nta, udla vez que impar·~ 
feições nas medições das a1. itudes aão ainda maiores do que no 
horizontal o 

Com relação ao estal>eleci mento d_as curvas àe nível 
em uma carta topogrtlfica, importa esclarecer que, embora só po~ 
sará ser desenhadas a~gundo a posição dos pontos nas suas coord~ 
nadae em plano horizontal• pode- se tEµRbém representar uma ter ~ 
oeira coordenada (Z) 1 verticalº 

Por mui to - tempo estudiosos no aaswito de represen tar
ção do reàevo não fizeram eanão marcar , aobre uma carta, uma in 
f inidade de pontos sem a preocupação de ligar os de igual cotaº 
Tal técnica foi poateriormente aprendida e, com isso, podê- Be ~ 
naliear melhor o relevo de uma região, que era reprea ~n~ado sem 
nenhuma continuidadeo O relevo é a l.Ínioa superfície estatística 
que é materializada na natureza, ao pa••O que as outras super -
fÍciee estatfstioas não podf ser conhecidas senio por 1ntermé-· 
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dio de métodos de sondage~Bo 

Devemos lembrar, a e sta altura, que uma ieolinha per 
de todo seu valor se não estivar fazendo parte Ü9 um conjunto 
maiorº Se for estabelecida ia.Qladam.ante, caso já muito difÍcilt 

nada expressará a respeito do f enbmeno que se quer ev:i.deuciaro 
Deve-se enfatizar que um fen8meno quaiquer só terá validade 
quando houve·s justaposição de várias curvasº 

O fina1 do século XVIII parece m.ai,oar o princípio de 
uma época em que a figuração do re1evo passa a ser repres9ntada 
de maneira mãis eXJ:l!'essivao ~ então que surgem ae cartas topo -
gráficas em hachurasº 

Estas cartas tiveram grande aoeitação e predominaram, 
oom todas as suas variações por quase um séou.l.oo 

As hachuras usam como base as curvas de nível.o Dessa 
maneira "a curva de rúvel. precede, eem dúvida alguma, a llaohu

-~~(lO)cõmo método de representação do i .. el.evoo 
A técnica consiste em traçar, entre duao curvas de n4. 

vel consecutivas, linhas perpendioul.arés a esaaa cui"VBs, que 
representarão a maior deo1ividade do terrenoº Sua colocação não 
pode, entretanto, ser arbitrária. Elas deverão ser no1-ma:ia às 
ourvaà de rúva1, não podendo estar no prolongamento umas dás 
outraeo Estabelece- se poie, uma trama de linhas, curtas ou l.on
gaa, na direção em que ae águas das ohuvae descem pelas ve1 .. ten--
:tas, aval.iando-se aproXimadamente o grau de decli v:idade do ter
reno o A descontinuidade dos traços e sua imbricação, nos dão 
a noção de sentido e intensidade das inqlina9Ões das vertentesº 

Para o mo dessa técnica, dois métodos foram utili.za ·~ 

doso No primeiro a espessura das bachu.ras é mantida, sendo seu 
intervalo d:i.minuidoo i o que chamamos "l.91 do quarto", onde .. a 
dis.tdncia entre duas hachuras vizinhas~ é igual à quarta parte 
de (eêu comprimento (figura 7 ) o 

Ainda que ·bem formuládo, este primeiro método apreeen 
ta gran~es difiouldades para o desenhista, ãada a necessidade de 
serem fei t as medidas . consecutivas de eada haohura para poder e~ 
tabeleoar a seguinteo 

Esse problema pode ser contornado, estabeleoendo-se um 
diapasão 1 "q1.1e por um. oerto número de· separações - tipo de cur
vas de nívêl dl a exata distribuição das haoh1.1ras" (ll). 

(10) LillAULT,Ao ta Oartoqa]i)bit, p.al..,Paris,1962º 

(ll) Idem, Po22 
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Dentto 4aaee •iet..a fo e Ll1da a Ca#ta do Bota o 
ll&ior frlmole. 

o à.aundo método foi de :vol.v:ido pe1o aajor aiemão 
I••ann. COl18iate • engroee&r oa ço , aantendo-oa equidia -
tantee • .1 .. peaeara Gea ... traçoa é d da pela tansenta elo 
Anplo de ~olinac;ão .Çfipra 8). hora este ~ocesso taabém o
fereça grana.a dUibal.'11adaa, :tOi tante aoe1to na épooa. 

A rel1l'9Hntaoio do rel.evo por haohurae é uma :torma 
butante ezpreaa1va, como ~á foi dito, porém, apreaeata aJ.ss.unas 
4e8'ftntapne. 1'o que •• re1'are à oanpa.rtim.entaqão .do raievo.o:J
t. tiPo de carta não l .auito aiffnifioativo para regiões planas 
e aontanb~ iaolàd&e. ~aa nt:ilizaê;ão t ampo11co é favorável ell 

oar'88 de eeoala re4us:lda .. 
Propoetaa aa noJlllas para o estabelecimento dAa bartaa 

e11 haanuraa, ver:lfiQ&-ae ~ue ogtroe métodos aa associam a 3ste, 
ten1;ando aelhor'-lo· 

Biil 1799 X..bna0 n oonaeguiu eotab9l9oer um aistema mais 
raoion&L. Quanto maior a inolinação das vertentes, mais int9nsa 
deverá eer a tonal 1 dade da corº 

Sidow, oart6grafo alemão , vinte anos após a proposi -
ção erigida por Le>nann, vaieu-ee de uma graclação de ooreo, ob·-
tendo efeitos bastante aignificativoe que 9mprestavam às oartae 
de representação do relevo um.a plaatioidade ainda maior. 

O emprego c1e cores e sombreados vai fazer oom que a 
representação do rel.evo se torne ma.ia oom.preensívei ao leitor,o 
que só foi possível graças ao surgimento da litografia, permi -
tindo a illlpreseão de uma carta em dive:raas oores • 

.la escolas cartográficas começam a se definir e, den 
tre elaa, destaoam.oa a al.emã e a f rancesa; após o predomín:i.o da 

. . 

priJlleira, a escola francesa assumi u papel de destaque e lidarSB 
ça nesse ramo 4a Car~ografiá, tendo sido adotada por várioa ou
tros pa{seao 

A evolução de técnicas, as mais variadas, evidanciou
se no final. do século XIX e início do atual, cem o advento f,e 

veículos automotores, que ~aciiitaram o acesso a regiões de re
levo acidentado, transporte de equipamentos maia pesados e mais 
preoieoa, tornando exequível o levantamento de áreas até então 
de&!JonheCidaao 

Se no final do século passado a utilização de balõao, 
livres ou cativos, associados a equipamentos fotográficos, per
Dliti&i corrigir as oartas 3á eXietentee, foi na seguJ;ida década 
do séouio atual que o avião proporo1ono11 e"VOluçâo mais rápida 



63 
doa l.eWllW..ntoe ~ ft&W úeaa. Atran• m aéto4oa aero~oto
~U'iooa~ apoiadoa aobre aa trabalho de topografia de oaapo. 
a l.ooal.1&89io de maroo. poGéa1ooa • de Da peraiti"1 qae mti1 ta• 
r.g15ea to .... -1• oonMoidae qunto a su pl9''•etr.1a • alti-
.. tria, at1npnd0-ee wia o reconheO'illento det•.lbado • exato 
de .. u dlt.4• topopá:t1ou. 

~o• •- Wonioae vierm eon~buir para o ma:Jor 
a.eenvol.viaento c1a ~ia, bea oamo para melhor ooaprean
eio da& áreas a •er• .. tuaa.dae·, raaultando no apert-.19oameuto 
4o M'iodo 11&1• W1Ua1 de r.preaenta;ão O.o relevo, a curva de ní-
~. 

Atua>•ente utd.l.iZllll-ae aéto4os o~ téciucae 4e oonotr~ 
910 llaia reqaintadall, aV.vée de ree ti tlli dGl"e•, ou aeSlllo combi ~ 
dO&: oca ocapgtadore• ele~ooe. 

Ao ge'8z'ato, • .. .., ao eepeoialieY 911 Cartografia 
oabe a 1nterpr•~lo do produto .i.ew nova.e téonicaa 4e repre
eenta;io gréf1oa, l*t'q\le não ae pode, ãe raansira neDbnma diapea 
-.x- o eat11c1o "i.J2 iooo• de-8 pa:i.Mpna. Por maia perf•ita · que 
••~ a téon1o& de repteaentaçio 1 há eempre pontos obsct1r0e que 
au.r ... dluwl'• • ali .. de cartas toposráfioas, coa eaoalaa 
aQitaa vazea não W.f'omea, tomando a •obeoagea" no oaapo in -
d1apen8'vei. 



1º 4º JmTODOS GERAIS rARA CARACTERIZAÇÃO DAS ZONAS 
DE DECLIVIllADES DAS CARTAS DE FAC:e.rAS 
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Anteriol"lleDte noa preocupamos com a esco1ha de um cri 
t4rio ~rioo baaeado em um tipo ae vari4vel, a declividade,pa~ 
ra estabelecendo as suae relações com o relevo, definir uma tipo 

. -
logia 4e aitioa urbanos. 

Bão pocleriaaos deixar de tecer algullas considerações a 
reapeito 4a oaracterisagio 4ae sonaa ele 4eclivida4e de uma carta 
de tacet~, para -cnii.r estatisticamente os conJuntos -is sig

nitioativoe c1aa ... 81111. 

~aab•m aqui, deveaoa proourar um orit~rio nuJIMfrico ba
•eado •• 119 var1'yel no caso a área das facetaa, ou seJa,as zo
nas 4e 4aoliv14a4e. 

toaremos, para •lhor exeaplificar, as prdprias cartas 
de deol1vi&a4e 4o . noa•o traballlo, considerando as 11esmas corae 
e óme.-o cliapaaÃo, para tornar •is eiçles posaivel o nosso re~ 
lato. 

U.. 4aa primeiraa _preooupaçõea, ap6e a confecção de u c-> 
.. carta 4e 4eol1~4a4• 4 estabelecer UJI& 4rea padrão para efei~ 
to de eatl)Ao, ·on4e .fax-eaoa to~ as observações e contagens ne -
cessáriaa. 

Sobre easa 4rea definida na carta, podarellOll procurflr 
'\ma primeira careoterisavio claa sODaa de 4ecl1rt4ad.ee no m1mero 
de tacetu, que !d u:presaar uma quanti4a4e ., Bata vari.alvel quan -tida4a, on mlMro, vai definir UJIB oaracterfatica bastante próx_! 
11& do~ 4 o-•W!'4o .pela escola geogrtlfioa polonesa de "ritao"do 
terreno. hn1it~ um avaliac;ão ela movimentação do relevo exie 
tente • '1-e• ele esw4o bea como a trequanoia 4as variações de 
declivi4a4ea. 

Demro dessa unidade de área, deveaoa proceder às co~ 
tagena 4M tacetu referentes a oa4a olasee do. clia~ão, toman
do apeaaa o car41Dal, sea nenlm• iaplicac,io ordinal .. 

Por ccmaequAacia, o crit,rio será constituído por u .,,, 
• tabela do mhlaro de ~aoetaa de olaese um, ou nó nosso diapasão 
4- carta, •nor que .,9' 

Se toJllLJ"llOa uma das cartas de declividade dos aitios 'iir . . . -. 

banos 4a ü-ea de estudo,. e cleliaitaraoa a ~rticie padrão ne-
la terellOS pratioamente • facetas -relas ( (. 5"}, n facetas ver - - -
des (5 a l~), l facetas. alar&llJadu (10 a 2~) P !l facetas . ver-

melhu (20 a 5°") e r facetas uul escuro ( > 5°") ., 
~ 

O udaero total d.a facetas encontradas nos indicAI1l o 

"ritmo• 4e 11<>v~ntac;ão do tf)rreno, ea termos eatat!sticos da V! 
riabilidade 4as deoliv14a4eso 
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!omanlocoee 4uaa cartas ele dec:lividade, tais como a 
4e !aubat~ e GuaratiJl&Uetá, com compartimentação topográfica 
diferenciada, verificamos que, no caso de Taubat~ com relevo 
•nos aovillentaclo , pasaaremoi;t menor rii1-1110ro de vezes de mna ela! 
se de declividade para outraº J4 em Guarati.nguet4 se dá o con = 
tr4r1o, ao percorrer o terreno, 4evemos passa+ mais frequente 
•nte ele um cluae de declividade para outraº 

Conaiderando 880r& -o cardinal de cap classe, temos 
o •ritao• iJldivi'1:nal dentro de ~ada UD& delasº ~ bem certo que 
quCliJlto menoe acentuadas tore• as declividades, _ menores serão as 

·ohancee ae variação, oasos espee! ticos de Taubat~, são Jos~ doH 
Campos e Jaaareio 

Eate tipo 4e .-iise se apresenta lw.stente grosse iro 
pote to4as u •emas ele declivic!ade se.rão coapu:tadaa co• o meS110 
val.or unit4rl o, e.i>ora •••mito d1~f'erentea ~ carta em r(:la 
ção.aa suas 4re&fo Kão f.çorta nesse crit~rio ae UJ:B possue 
2000000 a2 ou 120000 -2, ·ele.a ser ão toda!! tomadas c()Jllo unida 
deep ai•m de serem alreaa de 4eclividades dif'erentas º 

Naturtlmente esta andlise ~ insuficiente " exigindo 
compleaentaoão. 

um c1aa posaibil14ades para complet ar esse crit~rio , 

.S, não a6 conei4ertµ- o e~, .as tamb~m o ordinal da di s tr,! 
buição das facetas º 

A_aplioação ord1nal con~unta11ente coa o efilrdinal., po
de eer reali~ada, ao se in~roduzir a consideração das cont igui~ 

dadas, vale diser, leva-ae em cQnta,quqis as facetas adjacentes 
a uma, to•da como base de coJtaeemº. 

Para ••lhor exelq)l.if'ica~o Na mesma ~aixa da al~ itu 

dea, entre duu ca.rvaa u nivel aucessivas , não pode baver d,.ia s 

tacetae TiziJ>\I•• oom a •- cor de declivi4ade definida pelo 
diapasão (Pig., 1). 

~---r-lo 



... a •- fkna pode ser illcluict.a entre ~uas ou
tras ta ~- cor, ou 4lJ8e outras 4e cores dii'erenteao Por exe!! 

pJ.o, podeaoa encontrar ae ooabi11&9Ões a partir de uma faceta 
48 claaae ' a l()J& (nr4a na carta) 1 teremos assim aa seguintes 
cOllblm9õesa 

< '"· t 5 a 1°" t <. 5'S C•iao2), 10 a 2~ •• 5 a 1°". 10 a 2~ 
(Pi«.3) 9 <" f 5 a 1°" t 10 a 2~ (?i&o4) , 10 a 2~ i 5 a 1~ 
<5" (Pic.5 ). Apenas aa 1lltimas nos dio um ei&nificado de cont,! 
nuidacle da vertente; a primeira o•raoteriza concavidade na ~er
tent~, e a aeg'1n4a Wl8 convexic1adeo 

< G.,& 



Figt.irn 4 

verde 

Figura 5 vertente o6nonva 

....-----r "'º 
LQt'U,,jC\ 111\ 

--r-'-----...,-- ;;I"' 

< S:( amarelo 
'º 

O mesmo pode a contecer e~ ol~endo uma faceta de ela ~ 
2~p ou d classe 20 a _ 0"1. Procedendo de igual modo pa -":fat ia" de altit ude , ·teremos ~ repartição t .:.poltg ica ; 

c ~nt inuidade ~ convexidade , concavidade ~ . 
Isto poato , já podemos examj_nar a s contiguidade3 :.-:m --

gundo as linhas de maj.or declive , ou sejn p da uma faixa · d~ alt i 
tude para outra (Figo 6)Q 

Figura 6 
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A figura 6 nos mostra que a faceta tODBda como base ~ 

contornada po~ .outraa col.orações ou decl.ividades, i guais ou di
:terente11 delaº 

lle1hor observação permit e verificar um cmrtato coa ou 
tra de igual va1or de oluae au seja , 5 a l °"; no espaçamento 
cOlltf&uo um contato c om cl.as.s• superi or na escala do di apasão, 
10 a 2°"1 e doiJJ outros de valor igual a este dltino~ 110 mas.,.. 

ao espaçamento º Decorre 4ai que a :taoeta ~0111da como base pos-
8Ui o • <niao de poeaibili4acles de eontatoeo 

Bx~llPlO -um pouco mais comP11cado mostra possibilida - · 
dea de cont ~i4acle que :ama :taoeta pode ter ea Ull& :taha ele a1-
t itude (Pigo 7) o 

Baaea4oe neasa :tt&ura, tomando ainda a :taceta de decl,! 
vi clacle 5 a 1°", notamos que eétá em contato com a de <. 5~;que há 

doi a ·contatos com outras de mesm decltvidade , 5 a 1°"; ainda 
dois outros com 4ac1iv14acles de 20 a 5~; :tinalmente uip contato 
oo• a de declividade S..dJ.ata11ente superior, 10 a 2°"º · 

Quanto ... 1a eetreitas ~ forem as facetas cont1.guas a uma 
:taoeta baee de cont&B8m, que possua uma área Eis extensa no es-=
paçamen.to, tanto .. 1oree serão as poss i bi lidades do ndmero de ar 
ranjoa .. 

Ao 11.D&l tere.oe uma totalização doa m1meros de oada 
a9dalicla4e pel"llitindo uma 4iatribuic;ão t~c ~.l de ser tnterpreta~ 

da., 

At{; certo ponto este t i po de anàlise se assemelha ao 
método de det~rai.Jlação das dec11vidadea empregada por Wentwortho 



69 
Bste tipo à an4liae de oaraoterisa~o 4aa s<maa de 

faoetaa tea U11 valor pireaente eatatfstico, com pouco intere9se 
eapeoífioo .do ponto 4• vista de UJll!. interpretac;ão geográfica. A 
aml.iae· 4 baseada ••um. coaparação entre 4reaa baetante gran -
4ea, e se~ lllLis ret'U.4a no momt o ea que as dee oapusermos 

ea parcelaa •noree 11 utilisando um rede de ele1!19ntoa geom4tri
ooe icUais a juatçoetoa, ele maneira tal. a não_ dar intervalos º 
AI; fipru •ia utllisaãaa aão o quadrado e o hexdgono. 

Coao se trata apenas de oont&&em e não de looali~aoio 
h4 4e se 118~ Mlba de heXligonoa que incluem. melhor o desenho 
das curvas_, por p011auir se is direções principais, ao passo que 
na •lha a. q~oe (q~4ricul.aa) te·mos apenas quo.tro dire ,.,. 
c;õea .. Aplica-e• a •lU. eobre a carta de declividade, oo~taa -
•• oe he~cmoe 4e cada ol.aeee, avaliando-ee as frações., 

O .Sto4o ·apreae•ta4o ea vtlriao situações não deixa 
de ae aproximar de ~ •clição 4e á~·eas º Bm consequlncif. eenl 
ainda mlhor fazer a 4etenU.nação exat~ das superfícies. 

_ ~·~• oba•~ ~ue a medição atrav~s do pe.pel Ili.li~ 
•trado não 4 outra coisa _ senão "-º m4todo da rede _ de quqdraclos, 
eoa o&4&.J18qu.no quo4rado 4a. red•• rectuzido a UB8 4rea po.drão 
4e l - 2 º _ _.ta t•cmi~ _facilita a ooçaraoão _coa o~ outros Ét2_ 

doe, como p0r ex~mpl.o o - ~o plan!mtro, onde deveaos ter a preo
oupafâo 4e tuer . •lsmes madidaa 4a 118fM ~a, pará efeito de 

ooaparação 4oa renl:tadoa daa ud14aa • . 
o 8't º"°º aaa - ~aedicl21.s 4as tlreas . 4e,.e ser preferido pa

ra que o rawlt~o- obtido se~a 1ma~iat8'18nte •proveitado, WIB 

ves tranat'or9do a tungio da · eac~ da carta. -
Se · 911 capftülo anterior ·a preocupação foi se encon -. . . 

trar 11111a varillvel a1..-,ifioat1va· que atendesse la necessidades e 

t1Mlicla4ea do estude, aqui a praocupagão ' estabelecer Ull -

toclo ele oarao~eruafio 4aa -diversas zonas de cleclive de uma car 
. -

ta 4e facetas• -Para eata~leoermqa os conju:atoe caracteriaticoa ta -
reaoe a oontapa. in41yi.«bial de cada parcela referente a cada 
cl.U•• 4e 4eo11~14&48o 

_ lea~a fae~ podeaoit ~·~ a oontagea total das diver -
au ·~ de clecli~e ~ .e~oiitl'SllOa na carta, ou ent;o,4e
fJD!r \ma .úea .pdrâo correepcm4'2J.'t• ' i>or;io do terreno eatud! · 
c1ac 
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Peita easa oontagem teremos a traquAncia de cada el a_ 
se de declividade, mostrando como elas se distribuem no conjun= 
to da áréao 

Atrav~s dessa distribuição di~erenciada · das c1asses de 
declividade, partiremos para uma an'lise estatística desses da 
dos, propondo relações e correlaç9es entre si, método exposto 
na terceira parte de nosso estudo º 



lo 5 APLICAÇÃO . DA TECNICll DESCRITA A TIPOLOGIA DOS SITIOS URBANO_S 
. ~' \ 



11 
O§)lllo ja -d~seJllQs., , 110 . trW'.lSc Oí".1·e1· <ip~ -Béc~PJil~ -~-"' ·i; ecn~ 

cas de representa~o cartográfica do relevo foram sofrendo modi~ 
ficações sens:i'..veisº Passaram de uma fase puramente pictórica. de 

preenchimento doe espaços vazios nas cartas antigas, para oU..tra 
em: CiUe os 6onceitos matemáticos começari:;mi a ser utiljza~os, t<>f"" 
nando-se ~ar conseguinte mais precisosº 

Bom exemplo são as reprocuções do cartógrafo árabe~F.1-

Bdrisi, onde encontramos informações geográficas de grande va
lia para efeito de uma geografia retrospectiva da . regiã~ do Bá1~ 
tic~, como os recortes das costas, cadeias de mon~e.nhes_ sob a . 
forma de desenho perspeotivo, vegetação e hidrografia e ae cida- _ 
des indicadas por simbolos com seus topônimoso 

Outro exemplo significativo ~ o trabalho do monge bene 
. -, 

ditino Matthews Paris, elaborado em. 1250, "Uma. carta manuscrit.a .. 
em pereaminho, que pode ser considerada como a primeira carta r& ·: 
- . ---
gional precisa; se as preocupações são nitidamente dirigidas pa-
ra uma localização dos estabelecimentos monásticos, os 9ontornos . 
da Cornualha, os recortes das costas da Esc6ci~, o corte do __ ca -

nal caledoniano são reproduzidos com rara felicidad~, que prova 
tanto ~ cuidado do desenhista como a in-~uição do _ geógrafo" (1). 

Outra refer~nc ia de Paris, que v&m. a calhar para o ti-
po de estudo contido neste trabalho,são hs cartas dos itinerári·os 
das vias romanas, onde observou o autor uma série de seguid.os er 

- -
rosque, uma vez . coITigidos, tornaram possível um método me~ 

lhor de trabalhoº Nessas cartas dos itinerário~ das grande3 vias 
roma.nas notam-se informações de ordem geogrâfica muit~ importan~ : 

tes, como sejam as aglomerações, rios, pontes, as medidas dd di,!: 

t~cia entre as cidades, o tempo de duração do percurso .. entre . e~ _ 

las,. ale!Jl de colocar as cidades marginalizadas da circulaç:io 

(Pigo l)o 
Poderíamos continuar a citar inúmeros exemplos d$ car

tas cujo conte\5.do informativo geográfico ~ muito important ·?~· mas 

nospermitimos dar um grande salto para o final do s~culp XVIII e 
inicio do XIX, quando tem· início a colocação da repres_enta.ção 
do relevo oom maior precisão~ 

At~ os nossos dias várias tácnicas foram elaboradas . e 
testadas por muitos pesquisadores, e a que mais se eviden•!iou 

(1) ~IBAULT, Ao Histoire de la Cartographi.e, Pol5,Paris s/cl. 
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toi a repesentaçao do relevo eni curvas de nivelo E através dela 
que representamos atualmente quqlquer região que possua um lev2n 
tamento de baseº 

Particularmente os trabalhos de Geografia n0'.o fugiràm 
k regra, pois sem uma carta de base de uma região não poderemo~ 
cartografar os fatos _geográficos que se apresentam na natureza . 

Por muito tempo in"Wnera3 obras de Geografia cons er va
ram aquela herança da representação do relavo em hachuras que , 

se por um lado vinha bem a calhar IJ!.ra reprssentar o releve• das 
grandes regiões, nas qua.is poderíamos ver as diferenciações de 

aua compartimentação, era ina.dequqda para as áreas mais restri., 
tae, onde essa movimentação, em muitos casos não podia ser nota-

daº 
Mesmo assim o emprego de certos tipos da· representação 

· cartográfica do relevo não constituem nenhume. novidade_, pois f'o 
ram elaboradas há muito temp9, somente tendo caido em desusJ , vo1 
tando agora a ser utilizadasº E o caso específico das carta·3 ds 

declividade elaboradas pela escola a:iemã no in!c1_o deste s ·~.culo 

para trabalhos de Geografia Regional º 
Foi pensando exatamente na t écnica descrita n_o c2pitu~ 

lo anterior que partimos para uma tentat i ya de repre·sentaçno car:_ 
tográfica dos s!tios urbanos atrav~s. das ce.r ·cas de decl_i vidndc ., 

A idéia de representação dos sítios urbanos em fl ~nção 

das c~rtas de declividade já ~avia siJ.o utilizada em trabalhos 
ge~grlificos e de planejamentov Temos como exemp1'> os casos d& 

Mauá, Itapetininga e Salvador º Embora nesées trabalhos este tipo 
de representação apareça mais como um elêmento ilustrat_ivo, e h!:_ 

ja a descrição e análise das cartas, nãb chegam a uma fase de es 

tudo mais aprofundado q~nto ao aspecto de distribuição das á -

reas das diversas declividades repres entadas º Outra observa9ão a 
ser feita 4 que estas cartas representativas dos sities das ref~ 
ridas cid~des apareoiam isoladas sem o · correlacionament_~ com ou
tro tipo .d• sítio . 

Observando esses detalhes ~ que toma.mos tipos de si 
tios de uma mesma região com d _;~fer~nças bem marcantes em s eus 

aspectos geomorfol6gicos, p~ra compensar, e bem, o número reduzi. 
do dos que foram escolhidos º 

A preocupação maior foi encontrar ui;na. área que posBui! 
se ~evantamento top9gráfico na ordem de l/lO oOOO, para a unifo~ 
mização das escalas º Sanada esta primeira dificuldade, passamos 
para a fase de escolha dos sítios a sarem estudados, o que foi 
feito atrav~s de uma análise subjetiva da ~aisagem e mesmo atra-
v~s de levantamento bibliográfico. 
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·J:oaas as c~as :r o.i'?Jll e..L.c ouraua~ na ecca..J..a Qe .L/ J.0 . 000 , 

para posterior redu~o a l/20º000, colorindo-se es diferent es ~ 
reas ele declividades. 

O p&E'SO seguinte foi o da coL~agem das áreas das dif e 

rentee classes para cada uma d?.s cartas º Este contagem f oi es t a
belecida a partir de uma área padrão, que v iesse a atender a mail . 

ria das cartas, e foi feita atrav~s do método do papel cilinetr! 
do, pois não possuiamoe um planímetro adequq.do, co~o um de disc o 
ou ,1etr6nico e nem tão pouco W!l2 balança para se fazer a pesa -
gemº Feita a contagem . das áreas em metros qUQdrados de -ca_da qu! 
drícula det~rminamos a distribuição relativa para cada plasse de 
declividadeº 

Como resultado . desse trabalho chegamos a ums tabela ge 
ral+>s diversos tipos de sítios com a distribuiç~o _ rela~iva das 
diferentes classes de decli videde. De posse dest~ estabelece.l!los 
os desvios atrav4s de um valer médio, que corresponde a 16,66~ 

resultado da divisão de 10~ por seis, ou s e ja, cinco cle~s es dé 
declividades e mais uma " cla~se que foi denominada c!e "neo sus 
cept_!vel à urbanização" (e omo por ~7.emplo o caso de um rio ) ,,for

mando um total. de seis modalidades . 
Por eí s6 o resultado final des sa tabela geral j á nos 

daria elementos de análise dos diferent es t ipos de sítios urb2-
nos escolhidos, que associados aqueles estudos preli!!lL'1.ares j á 

citados, iriam confirmar ainda ma.is as suas semelhanças ou suas 

diferençasº Mas, o tratamento estatístico prosseguiu e.tá o esta·
belecimento de matrizes dos coeficientes de correlação para pri~· 

mora~,ainda mais os resultados, e este assunto será abordada na rc12...1.ra · 
te parte do trabalho. 

Este tipo de trabalho quando utilizado para os estudos 
dos ~!tios urbanos, não deve "se restringir somente à ~rea urbani 

. -
zada . Deve..._p1os elaborar as cartas de tal maneira que estrava- _ 
sem para a porção imediata à cidade, bem co~o, era algtlllE casos , 
fazer com que atinjam locais mais afastados, mostrando serem es~ 
tes mais adequados do que equales que est ão i.mediatame~te pr6T. i 
moe '· muitas vezes completament e desfavoráveis ao desenvol vimento 
de uma cidade Q Com isso estaremos propondo novas áreas para _ u
ma expansão futura, dando assira, as possíveis direções em que a 
urbanização deve ser -orientada. 

Outra aplicabilidade das cartas de declividade seria 
para verificar as possíveis modificações introduzidas nas decli
vidades naturais atrav~e de trabalhos de engenharia efetuados P,! 
lo homem quando da grande m9vimentação de volumes de terra decor -
rente de um corte ou aterro. 
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Jl:llitae cidades •tualm&nte ooupaa um aítio d!of~vorável 

ma qu, na 4poca ela eu.a 1netalaçio tinham ct>n419Õea ci. favorabi
lidade. O aitio era adequado l inst ala ção UJ"ban&, mae p\>r tal.ta 
de J)1"eviaõea ou pela rap14es do d•eenvolvimanto ela cidade; ~ ~ 
vaa 'reae ele loteamento foram se i.natalar em terrenos cujas de~ 

' cliv14ades poaauea wa gradiente 1111it9 acentuado, consequentamea _, . 
te. 1mpr6pr188 para a expansão urbana. Casos tepecitiooe e!o os 

. r 

ele JlaWI, sio Lui.& 4o Paraitin&&, Jacarei, etc. 
!uib4a ele grande utilidade 4 o uso 4ae cartaa. ele . 

dec~iv14acl.e para o estabelecimento das plantas de valores, mui
to 11te1a para aa Prefeitura• qu~do do olllculo efetuado pe.:-a a 

taxação de iapoatoe territorial• predialº Ae.imob1liáriaa ae u
til~aa ·deea.- cartas~ fina especulat~voa. 

la.te "ipo 48 . trabalho aàeociado ao levantamento cadaa
t~ propri~ID9Ílt·• "."itó; quando superposta ·a trua urbana vai per 

. ,.. . • • • • • "f"' :· ... # , • • • -

ai.tir \19 "checapa" aõà "claclc)s ooligido·s t;lO c .. po quQndo do le -
T81ltamento doa lotes ea wa cadaetramentoº 

Por outro lado. a carta ae declividade possibi11ta 
. . ~ . 

aos tlcnicoe •• engenharia uma avaliaçao prfvia das pose1ve1s , 
'reaa de corte e aterro. conforme a maior ou menor declividade. 
Pe~itirá ainda ua avaliação do orçamento da construção ea um 

detarminado terreno, pois 1111itas veges a deQ1ividade do local ia -plicartl no aumento ou não do preço de custoº 
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Ao inicio do tra,"'oa1ho n:r.oBJi;ramos 1ime. variedade de tipos 

de aitios ~ue aa várias regiões ~isiog-réficas do território pau 
lista apresentam, omitindo propositalmente uma descrição da aub
regiio a que pertence o Vale do P.araiba, para posteriormente re
tomá-la como objeto de nosso estudo, neste capitu1oº 

Dentro do conjunto de terras pertencentes ao Esta.do de 
são Paulo encontramos uma divisão regional que oferece uma diver 

. -
sifieação tal de feições da paisagem que um estudo em detalhe de 
cada. 1,1.ma delas, por ei só, reau1te.ria em trabalho de grande pro-

Em pe,rt icnlar, e. regiãe do Vale do Paraiba Paulista, nos 

dá uma aêrie de ca.racteríatioae qlu• a deataca claa 4emaia. ~ uma . 
região de lui mu.ito estudada pelos maia diversos ramoa 4a Ciênciaº -A medida que esses estudoa se d.es:envolyem, novoe enfoque_, vao aus -citar outros estudos mais aproi'UD4ados~ 

Aldm das pesquiaae no 8•bito cientifico, de uns tempos 
a esta pP..rte, aeaisti.moa tambêm à aplicação de planos de estudo 
para. o desenvolvtmento econ&lico da região, que vem ao:trendo trsm -forma.çõcíe múltiplas com o passar cloa anos, atra.vée de uma atuação 
de organismos estatais ou mesmo particularesº Conforme eases Pl! 
nos vão sendo colocados em prática, outras modificaçõeà vão OCO.!: 

rendo na paisagemº 
Por mais aprofunda.dze que sejam as inTestigaçÕes de º.!: 

dem Figica e Humana aobre a região do Vale do Paraíba, notamos 
qua o prosseguil:lento doe estudos de detalhes noa mostra novas fa 
cetas . da drea, outra.a dlividas sugerem aos especialistas novos e!_ 
-tudosl) 

Dentro da perepectiva histórica verificamos que a re
gião sofreu. inovações em razão dos ciclos eeonODQ.coe (1) respon~ 
s!iveis pelo desenvolvimento de gr.a.nda parte delaº 

O problema da implantação urbana está maia condiciona
do ao aepect o o irculação do que outro, adTindo deaae fato dife -
renoiaçõea ligadas 'situa~o . dos aitios localizados no ~dio V~ 
le e Alto Vale do Rio Para!bao 

A diferença ee traduz tambám em una maior 'Y&riedade da 
possibilidades de s!tioe em favor do X4dio Vale, onde encontra
mos a Bacia Terci,ria de !aubat4, ao passo que, no Alto Vale ea
aa variação de.tipos de sitio ee ·viu restrita a pequenoa terra -
ços e soleiras" 

(1) PRADO JUNIOR,Caio-Bistoria Economica do Brasil,p. 
161/164 .S~o Pau1o 1967 - · e J.57 

Idem - Formação do Brasil Conte!J!Orlneo,pº76,Síio 
Paulo, 1967. 



o ecm4icionameuto em função a.o eixo de circuJ.ação São 

Paalo- Rio de Janeiro, prepiciou a implantação de cidades, em 
sua •ioria localiz~dae à margem 4ireita do Paraíba, por onde a 
e irculac;ão ee :tu iaº 

Por outro 1ado o piontilhado quase que regu1ar de cid! 
du ao longe elo alinhamento do vale esta'YB ligado às jornadas 
da.a ·tropas de m.aree (2), não havendo outra escolha senão a pro 

cura de um pouso ~ condições 'fa.vorá.Yeis do relevo, para depois 
prosaeguir Yiagemº 

BataTS ai estabelecido o eixo principal da urbanização, 
cuja aitUQ9ão foi imposta em tun.ção 4a circulação, onde perfil!_ 
vam-ae ae cidades de Jacarei, são Joa~ dos Campos, Oaçapava,Tau -
batt§, P1ndamonh"D«l'ba, Lorena, cachoeira Paulista e etco(3). 

Em f'lmção 4eaae eixo foram deaenvol vidos eixos aecun
Urioa tr&n.9"fert!l&ia, qu ~asiam a ligação do litoral com a re -
gião daa •inaa Geraie ( 4} , noa quo ia havia uma Bérie de e idades. 

Pela margem direita, em direção ao litoral, estavam:C~ 
choeira .Pau.1ista, Silyeiras, Areias, São Josá do Barreiro, Bana
nal (5)o 

Outros havia que provinham do litoral para a região da 
Jlantiqueira ecmos CUnha, Guaratinguetá, Lorena, Piquete,são Luiz 

do Paraitinga, Taubat4, P1n~mnonhaJ>&8.ba, Paraibmla, São Jos~ dos 
campos, Kcmteiro Lobato (6). 

Ell ttinçãG do eixo principal dft 'circulação ainda va -
mos encontrar outras cidades que f'icaram marginalisadaa t Igara -tá, ~ta Isabel, Lagoinha, Jambeiro, Natividade ela Serra e ou~ 

traao 
Por essa rd.pi4a aprecia9ão do conjunto de cidades do 

Vale do Paraíba ea territ6rio :i)&ulista, podemos já estabelecer . 
uma. tipole>«ia gera.l dçaa aitios l~vando-se eti conta alguns aspec
tos f'isicoe e h\manos. 

. (2) ELLIS,J!yriam&Bstu4o sobre &.lgune tipo• de 1íran.spôr: · 
te no Brasil 'Colonial" ReTista · 4e Hie,6riaL. 8 ano IV .n91•P· 495/'5!'6 
são Paulo, 1950. . · 

(3) JmLLER,lfioe LNO-.• A ta.to J!tl@Jl~LlU.A li-~. 
p .. 19 -29,Rio de Janeiro, 19'9. · 

{4) BLLIS,I7ria.- Con!ribu.i~ &O .••tudo to St't•Pi= 
mento daa áreas mi.n&radoraa iõ adcü!o 1!! - Ri o de : ro,I961 . 

(5) scma:D!9Carloe Borges - •Picadas e caminh• 1>ara 
o mar" Pauliatania, n.2í, Pol3ml5, são Paulo, 19490 

(6) JmLLER, Ni ce Lecocq, opº cit •• pb22 
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Atualmente estamos v~Tendo uma nova fase,a da indus 

trializa.ção no Vale do Paraf ba ., Una das cauaaa desse desenvol 
viment o ~ a d.escentralisação d.e mW. -tu i.ndlilstriaa, · ant ea loc~ 
lisadas na Grande são Paulo, que agora procu.ranl o Vale do Pa-:
raia, em vista da eaturação que atil'.lge a'"ª metropolitana ., 

Como ficoa pe~eitamente 4emcmatrado, a '1-ea nos of!_ 
rece uma atirie cie atrativoe e poeeibili4a4aa para a aplicação 
de um Dftodo ele peequi•a pera .o utudo ca.rt~ico 4e al.pns 

de eeua sítios urbaDoa cAasim aendo, noe propémoa tentar eetabe -leoer w.- tipologia de aitioe urbenoe, e para iea~ a..Yemoa en-
trar en considerações de ordem geomorfo16gica · (7), Utllisare~°' 
a Geomorfo1ogia e ame imPw\ante -e\lb9itlio; pai-alelámente • abor
dagem cart~ioa, utiliSand.o mto4oa eatat:leticc. (quqntitat,! 
voe) cldaaiooa, para melhor eatabelece:r uma tipologia 4e ai .... 
tioa em face doe contrutes exiatent• • . · 

Ao -examinar-se wa carta t~ica 4o Estado ele 

São Pa\llo, htl ..-Irias 1lllida4ee 4e releYO que podem aer destaca
dall (8). lfo entanto, quepe de 1-tiato nota .... a na sua porção 
SSE,uma alrea eobremaneira ·in4iTtdu.iiaa4a: o Planalto Atl!nti
co, com terrenoa criatal.inoa e bacias isedirJ&entarea incrustadas, 
onie se deatacui as 4e lio Paulo e !aabattt º 

Elrta dl. tia, a 1 tua4& inteirulente na bacia h14r~
tica 4o Rio Paraiba, maia com•ente c'ba•4a tle Yale do Paraíba, 
delimitado por compartimentos d.e topografia que lhe clão ~t.! 
rillticaa tamb'm eapecial,4estacanclo-4e ka 4e•i.9 do Batadoº O 

relevo aciclentado c1aa a1taa ••rraa fora uma protegio ao !forte 
eao SUh,ao. passo que a O.ate um p•qaeno mci90 obata a pasa
gea do rio, reatan4o-lhe aomnte \1m& a Leate para ohepr aQ 

(7) Para tamd•umaQio te6rioa foraa oODRl.tadoe• 
DBBRUAU,•. "UtU14ad ele loe aapu to~icoe•:r. ex 

preeaiá •tematioa• • -Prinof.pi• ele anal.1-ia 4el re11eve-i -
la pen4ient1laa trea f'aailiu 4e torma• 1n Geemo~ologia,Bar
oe1ana,1966,p.17-19,U-2l ·• 28-32. 

LOBBOI: A.X. -Plaina an4 plateau•, "Dome momltaina•, 
"Blook ·aoun1taina& e .;olcled mountaina• in Geomor@olog, Rew 
York,1939,Po489-502, 543-580, 581-612 • 503=5U. 

!RICAR! J º •:r.ea dOC1U191lta 4• baaescariea •t totogra
phiea afriennea•, &x.ea aneJ~ea morphoa.ttriquee•, •La ~artogra~ 
phie geG110rphologique 4'ta1ll.4e •, 1D PriJlcit!;• et Mthodea ·de 
la eai!o!J?hol.Oli_!, \'arill,19'5,p.129-143, 1!5 182 • 1820442. 
. . !RIOAH!,J.e ill'I- Initi&tion tNr travaux pratique de 
<Uograph!e, Paria ,1968. · 

(8) AB•SABBR,Asis Bacib •J. Oe'*OrfolO«ia do •ta4o 
de são Paulo• •gectoe pM11~icoa ela terra Banleirante, p.1-91 
Rio de Janeiro;! 54º 



Atlântico, ~á no Estado do Rio de Jane.iro ( 9). 
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O Rio Paraíba do Snl, ou simplesmente Paraiba,4 f'ol'111!; 

do pela junção de clo!a outroa rios, . o 4e ~ claras e o de d.
guas escuras, reepectivalll:ll"te o ParaitiDB& e o ParaibanaoO pri

m91ro D&Sce na Serra ele Boeaina, a.Wia altitu.4e aproximcla Cle 
10600 metroe acima 4o a:!vel 4o maro o ••sando 4 prneniente da.a\ 

encos1ias da .serra 4o :lar, qu• f'Utloicma coao 41..Yieor 4e dgu.aa e~ . 

tre as 'bacias litorêneea e ··aa b&c:i.u illteriore9~ 
A porção do Vala Saperior :f lllclio ·su.perior do Paraíba, . .. 

é l.imitada ao SUJ., pel.a S.rra do lfaro Dala. a 80Y1-lltaçao do re 
. . -

leYo .desta $erra, eeue doie .priDOipai.9. t;ributári•, ~ti menciona -doe, correa em val.ea estrei1ioe, e, poaoo 811~- 4e tonarem o r~o 
principal, p&ral.elOà. l&a aerru de QU'bra OatJp.lM, Jambeiro e 
SalNlbaia .. 

Trinta ou E.ia quil811étro• · apda ·a ocmtl.11boia do Para_! 
buna e 4o Paraitizlga ocorrem granitos reaistetea, diferenciados 
do maciço de Itapeti, on4e .º ParailNL forma um cotovelo ·e .se de!. 
via de seu rUJllo Nl-SO, par.a. correr paralela11eD'• aoe seus dois 
formadores, · tomando a dire~o 80-0, mma pi•4a de 180°,tugi~ 
do à sua antiga bacia h14r0cr'fica, a do iuta, correlid6 agQra 
paral.e1amen"e a seus •oia f'oraclorea (10). 

Saindo das al.titu.dea· por onde aeua trilla.'Wrioa· vinhaa 

sinuoeamente cmninhan4o, encaixacloe entre 600 e 800 mtroa,o Pa 
. . -

râiba, no curso ~dio, a um alti1i1lle aproxime4a 4e '50 metros, 
encontra uma tQp~fia un.oe ~imenta4a, suave e com amplos 
compartimentos o Seus novos trilla.tárioe tornam •• •noe : import~ 
tes que o• dois primeiros, com exceaeão do Japari,, tia mrgem . 
esquerda, lop ap&s ter entrado na Bacia sectimntar da·~aubattl" 
1U.nda nessa margem o aiquira·, • pela mrgea direi-ta, correndo no 
trecho final perpeiiclicularMnte ao Pa.ra!ba• tn0omraremoa o Rio 
U~~ proveniente ela Berra de Quebra C&n6&1ba.. 

' 

· (9) AB'SAJID,Jaf.!' Kaoib e BBRNARIBJ,Rilo - •o llldio Va-
le do P~atba ~ a lllalnieaeb-11• e "O .ll1so Yale -4o Paraf.ba•, V~e 
do Para1!f StJrra I& '8•1re e· ~or .. ·4e SL Paulo ,p.14-
159 o :m 72, in:o ei • 1958. · · · 

(10) ltIBG.Jtcatft' • 9Geomortolafia. do· BrellU Oriental.• . 
Revista Brasileira !J.Oetgrafla • XVIII 2): Po25&-alo 4• Janel 
ro, 195'1. • -

ras 
PRAKQA,A17 • A »arÕha do Cat'4 • as P.rente• Pionel 

, p.,62 e 77, Rio 4e Janeiro,19601» 
AB'SABER,.Asia llacib • BBRJlABDES,1'Uo, op.eit.,p.90 
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O Vale do Paraiba começa aãil.argar-se quando o rio a 

tinse a Bacia Sedimentar. de Taubaté, que 3e apresenta com apro
ximadamente 150 qui1õmetros de comprimento e uma 1argura média 
de 15 · a 20 quilõmetros (ll), agora não ma.is limitado pela Ser-

. ra do llar, ·; rami"°. - · de Q · · maa por suas .L icaçoes, as serras uebra-Can-
gal.ha, Jambej..ro e Bocaina., num a1inbamento paralelo, à direit~ 

de seu cursoº 
Pela margem esquerda, nota-se que as ramificações, em 

razão de auaa encoetas abru.ptas e a1titudes mais e1evadas,dete_!: 
minam limites mais nítidos: é a Serra da Mantiqueira, formando 
como um paredão 'dnico a partir do inicio da Bacia de Taubat~(pr9 
ximidades de Jacarei), onde a serra se encontra mais afastada º 

A medida que nos aproxiJ11&Dlos de são Jos~ dos Campos, o paredão 
aproxina-ae maia do rioº Base fato se evidencia na sue. porção NE, 
onde a encosta com suas v•rtentes abruptas, aproxima-se do rio, 
parecendo querer cercd- loo Aqui aoment~ pequenos tributários em 
torrentes correm em direção ao Para!baº 

Quanto k origem do Vale do Paraíba, os especialistas 
divergem· pro:tu.ndamenteo· As ·teorias mais aceitas são aqu?las que 
afirmam ser a frente montanhosa que separa o topo da 'Mantiqueira 
do fundo do Vale do.faraiba uma recente escarpa de falha e que 
o vale ~ um grabeno Uma outra teoria, não de todo re~tada d1:Z 
que "nenhmna. falha atingil,l essa frente e que a depressão do -.,ale 
é de origem erosiva" {12)o 

Para se ter idéia do controvertido assunto citaremos 
observações feitas por Lester King em seu trabalho "Geomorfolo
gia do Brasi1 Oriental~, onde estão expostas as teorias da ori
gem do Vale do Paraibao Rui Os6rio de Freitas em "Ensaio sobre 
a tect&nica moderna do Brasil" ao falar da Serra da J!antiqueira 
e das provas de falhamentos, r~laciona as seguintes caracter!st_! 

• -cas: . a) estruturas paralelas à margem da serra, b) truncamento 
abrupto da borda do planalto; e) alinhamento paralelo da serra 
_do Mar; d) ju•entucle de:s ·'esoarpae; e) rochas que apresentam a=
proximadamente à Daama ~eeist8neia à erosão, noa dois lados ela 
suposta fa.lha; t) aus~ia de .eapturas n8 serra; g) a forma li
near do vale do Para!ba ~tra a »antiqueira e a Serra do Mar;•) 
coincidlncia da escarpa e~ a xistosidade; i.) os contornos lin!, 
aras da escarpa que corta o p:).analto" (13). 

.. 

(11) 

(12) 

(13) 

AB•SABER,Aziz Nacib e :BERNARDES, 
l!'R.ANÇA,Ary, OpoÇito, Po63 
lt'llNG9Lester , 9PoCit oPo250 o 
Apud Ki?lg , OpoCit.&, Po 251 
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Fo:t.· sua vez Morais Rego e AoR-Lamego são de opinião 

diametral.mente o~osta, raiando "da aua&ncia de provas conclu
dentes da taJ}\aJMnto na escarpa da uerra ela Hàntiqueira, e pr! 
feriram considerar a bacia do Paraíba e a frente montanhosa co 
mo formas d.e ~rosão" (14)~ 

0-&J.tros autores . não chegam a adotar aa teorias ante
riores, e preferem .ficar em uma 9osição intermedillria~como Fa.!: 

nando Pl.&vio llarques 4e .AlineiM;:., que dis que &l.éa de ~alhame~ 
tos, houve tam11ém um processo_ eroaivo,segu.1.ndo .... e um detalha
mento da zona deprimida (15). 

Pode-se depreender que, quanto às suas origens o va 
le do :Paraíba á o resultado de um con~unto de ten&menos de tec 
tonismo: 

"0 primeiro ~ de maior amplitude , seria o res 
ponsável pela gênese das principais eleva9Õee(NSe r 
ra do :Mar e da Mantiqueird'), bem como pelo iBola -
mfllto do maciço da Bocaina; falhamentos poeterio ~ 
rea,criando sol.eiras tect&nice.s,teriam provocado a 
formação da bacia de Taubat é,de sedimentação f'lu -
vio-lacustre ~ A seguir essas superticies toram mo
d~ladas deadobrando-ae em níveis de eroaão,que v i e 
ram dar maior complexidade ao conjunto" (16 J. -

Quant o ao período geol6gico o Val.e do Paraíba pert e~ 
ceria ao Terciário SU.perior ou a o Quaternd.rió Interior(l7),o_!! 
de oco~reram província.a ~e montanhas de blocOB falhadoe ,frag~ 
ment ando velhas abóbadasº A principio houve soerguimento e 
posteriormente tectonismo quebrável , fazendo com que sua topo -grafia toesa mc-..i.Llentada, d.ado o caráter de uma tossa tactôn_! 

ca colmata.da por aedireentos mais recentes do Terciário e Qua

te!"Ill1rio, originando a bacia de Taubat~º 
Esta a.cor.:panha a direção do Vale do Paraíba para NE 

f ol"I!lando um cor:'edor de terras baixa.a por onde o rio aeandra 
com um perfil de declividade muito suave,i.ntarior a 0 ,20m/k:m 
~ o médio vale do Rio Paraíba. 

(14) KING,L.,opoçito,Po25l 
(15) ALMEIDA,IPoFoMo "Fundamentos Geol6gic08 do Rele 

vo Paulista" in G€olo~ia · do Estado de São Paulo, Boletim 41 , IG.G 
Pol69-263 , São Paiilo , 1 640 

(16) MULLER,Nic~ Leçocq,OpoCit~,Po224o 
(17) KlliG,Lo,0PoCit o,Po254- 255o 
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Como j~ tivemos a oportunidade de dizer, o vale possui 

largura variáve1o A Bacia Sedimentar ele Taubatá, apresenta as 

meaaas caracteristicas de variação, ora . ito lárga, ora muito 
estreita, devido a penetração do cristalino, como ~ o caso do 
avanço da aerra de . Quebra.-CSZJga].ha em Guaratinguetá, onde h 
ausência de várzeaº 

sua top~ia d composta de vertentes suaVe8,traba -
lhadas sobre sedimentos antigos, e desde o "inicio da Bacia(prÉ_ 
ximo a Jacarei) notamoe, em ho~iz<mte não muito distante,as co
linàs sedimentares de tOPMJ .arredondadoa, e como pano de fundo 

as colina.a cristalinas 4- :formas mais pronunciadas. 
Dirigindo-e• n~ sentido de são Jos~ dos Campos atrav~s 

da Via Dutra, nota-at a auayiaação da topografia colinoea,que se 
amp:lia cada ves DBUJo Para Ab'Saber ~ "um platô que caracteriza 
o nive1 superior 4e sedimentação p1iocAnica na região" (18) tra 
balhada por cursos d''sua de drenagem. não dendritica, o que não 
ocorre nas áreaa maia movimentadas. 

Uma amt.11.se maia detida da compartimentação topográfi -ca 4a Bacia Sedimentar de Taubat.«§ mostra diversificação um 
pouco maior que a primeira. 

Trabalhos fetuados por estagiários do Laboratório de 

Aerototoge~ia do IG,tJSP,al.g\me ain~ -int1ditos, -proporciona -

r~ UIB vi.são melhor desses prob1emas. Foram elab~radoe a par -
tir de observações d campo e interpretação de fotos ª'reae de 
al~ DD.Ulicipioe que se encontram no eixo Siio Paulo-Rio de Ja- . 
neiroo 

A partir desses estudos e dos anteriores, puderam eh_! 
gar aJ.guna especialista em geomortologia, caso especifico de A 

sis Ab•Saber h afirmação de que a Bacia ·S&dimentar de Taubat~ !. 

pres.enta outros elementos geomorfo16gicos que puderam defini-la 

ain4a melhor (19) º 

Em 1jnhas gerais encontraremos como elementos caract_! 
riaticoa da pai.sagem, a pl.anicie de inundação, área. bem extensa, 
cuJas al.titudes se enquo..dr~ entre 548 a 549 metros.E uma bacia 

(18) AB'SABER,AziZ Nacib e BERNAHDES,Nilo,Op.Cit o ,p.23 

(19)' AB•SABER,As~ Nacib o •o quaternário na Bacia de 
Taubat~: aetado ·atual doa Conhecimentos. "Geomorfologi,!l 7, P.014-
16º, 580 Paulo, 19690 
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orgânica, cujos sa1oe se apresentam turfosos e escuros, com 
grande mS...ro de cicatrizes de meandros que bem evid$ncirun as 
divaaações que o rio efetu .ou. at' o presente momento º 11!\litas 
deetaa marcas ~ão patenteadas na paisagem pelo.tato de manterem 
~ estagnadaº B a região holocfnica da Baciaº 

Ap6a o primeiro nível, êncontramoa os d01. baixos ter-

raços, terren.oe aituadoa em um nível P9UCO nais elevado, deixa~ 
4o ele 11ofrer oe problema. de immdação. Em geral são mantidos na 
JJ&i.aa&em pelo fato 4e encontrarmos neles uma.compoeição de casca 

lheir08 de ••ixoa mi~doa e de areias grossaso 
Eate compartimento .urge na paieagsm logo após a v'.r

zea, a uma altura que varia· de 3 a 8 metros, em algune c&àos 
com 1m •tro apenaa e~ em Limoeiro, onde o nive1 se encontra 
entre 556 e 557 .nroso Com alturas um pouco maiores iremos en· 
contrar •• Jacareí, ni?eia •e 559 a 562 me~ros, !aubat~ 538 a 
540 , são Joe4 doe Campos 553 a 558 metrosº ~sao mostra quanto 
elé 1 .ariado dentro de sua própria unidadeº 

Ap6a ·oe niTeis dos baixos terraços, segue-se o de ní
vel mdio inferior, cujo capeamento se fez com aluviões recen ~~ 

tea_e raramente encontraaos um capeamento de aluviões mais ant.!_ 
goeº Bll relação l planície de im.Jnk~o este niTel. ·situa-se a ~ 
ma altura que varia de 12 a 20 metros, com largura variada, como 
oooJJre entre C&çapava e Pindamcmlumga.ba. ! a 4.rea p1eistocbica 

e dentro dela teremos a Óportuniclacle de encontrar oa níveis de 
terraçoa interme41'rios e .de pedimentação, que correspondem à 

euperticie de são Joe4 doe Campos {com altitudes variando e~ 
tre 587 e 597 aetroe, que ae extende de Jacare:! a São José dos 
Campoa) aervinde ele aitio urba.no a esta '1.tima cidade. e . em par
te, tamb4m a ~&11.baté at~ proxillidades do Korro do Cristo. 

A uma al.titucle de 615 a 650 metroe encontramos a.a su
perl!ciee aaia elevac1ae elo planalto de são Joa~ doe campos.E uma 
llrea em q'1& a clrenagem apresenta-se com rios consequentes e su.b
paralelos º Sua vegetação ~ a de Campos Cerrados que se estendem 
at' o contato com a área fl.orestal das colinas corr~spondentes ~ 
supertfcie po11oonvexa c1a zom serrana de Paraibuna ., 

Ap6a esse n!ve"l. encontraremos as altas colinae ,logo a 

seguir, os terreno• criatalin99, de características mais acide!: 
tadaa e de alta ~lonizaçãoº 

Sem d~vida alguma a região compreendida pela Bacia do 
Rio Paraíba, dentro do Estado de são P•u1o, no que se refere ao 
seu aspecto geo16gico, . tem dado margem a pol8micae quanto às 
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suas origens, assunt o já abordado anteriormente. Jlas quanto ao 
aspecto da compartimentação do relevo, notamoe qae pode ser de~i 

nida sem maiores problemas, principa.lw:lnt por eet&rll08 nos li
mitando ao trecho pau.lista da Bacia do Paraiàao 

Da.da a compartimenta~o exiatante na tC'pografia elo V~ 
le · dio e Superior, · v rilica-se que aa. poaeibil ic1adea para a 

implant ação urbana eâ'.o as mais variadas º sa compartimentac;ão 
vai acarret ar ~ferenciaçõsa marcantes nos doi• trechos elo Va ~ 
le em são Pauloº lfo .U o Val.e, ee vêm li.Jlite.daa pela motjmenta.

ção do r elevo, oc&.aionada .Pelo conjunto de aerraa, que oferecem 
pouca variedade de a. tios urbanos, reatando soJEnte as partes elos 
vales encaixados dos variados cursos d•d,gua, ande encontramos pe -quenos terraços de eroa;sio e i>laníciea de sol.eiras, para o c:lesen-
volv nto das cidad e º 

Já no Va1e dio Superior, as poaaibilidaclea de aitio11 

urbanos parecem possuir maior varia<}lio e razão ela cQllP&rtime~ 
tação do relevo ser maia variada do que na região elo Alto Yale . 

Seguõdo .Ab •saber e Bernardes , os aitioe do Val.e do Pa 

ra b toram classif'ica oa de maneir2 geral, ma preci.aa,da segui!! 

t : (20) 

1 ) S tios margina ia o Para ba 

2) s 1 tios abrigados em monGs 

1 . 1- Aaploe terraços tl.uviais 

102- Bai.xoe e estreitos terra . 
ÇOll rocllos 09. -

1o 3-- '.rerra9oa fluviaa baixos 
lar&09. 

10 4- Terraços ·rochosos proemi
nentes (outeiros) 

, 

Jol- Baixoa terra9oa 

~:2- Oolinaa terraceadaa 4e 
encoataa saans. 

J4 a claaaificação adotada por Mice Lecoca 111111er,ae 
mostra mais detalha.da: 21) 

(20 ) AB ' SABER, i.z Nacib e BERN.lRDBS,liilo 9 0p.CitoP. 119-
123. 

(21) HULLER,Ni e Lecocq, Op. Citop.232-251 
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· · fã oni vel r I - Sl'.t~os próximos ao 

Vale litldio do ~ 

Íl~erraçoaJ , inf~ 
ParaibJ T-erc/ ~ nive1 

~ 
supº 

Para í ba 

Vale Inferior 
do Paraíba 

Alto Vale do 
Paraíba 

II - S!tioe distanciados do 
Para!ba 

- Area 4as aoleirae c1a 
Bacia de Tll\l•·- á 

II "Area das pnipu" 

A margem dos curaos · 
d•água 

I ~ !erraços elevados 

2-Coli;nas· Terei! 
rias · · 

t
·-Planiciea alu
viona.ia 

2-Baixas encost s 
das colinas cris
talúiae. 

f.1 .... Baixoe Terraços 
1~-Planícies fluviais 
l3-Terraços rochos os 

ÍÍ Bai.xoa terraços 
1- nuviaia 

12-Plan!cies de iUn 
do de vale 

1 Baixos terraços 
aluviais 

2 erraços rochosos 

3~Pla.n!cies aluvio
nais 

Ji- esporões ~ 

~ca-Ombros de erosão 

Po~eriamos tomar como baae para nosso trabalho,q'Wllquer 
uma das due.sº Ambas são satisfatórias c0mo ponto de paftida. 

A segunda por411, parece atender melhor aos .~oésoa obje
t b;oa,. jti que parte de uma visão do Vale do Paraiba em três aetC)c.;> 

res , mibdividl.ndo-os em duaa outras unidades, que por sua vez pos 
. -

sue~ novas variações, ao passo que a adotada por AB'Saber e Ber.-
:c..ardes 4 menos detalhada em razão dos interesses desaee autores. 
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Antes de analisarmos os r esultados a que podemos che

gar quando da utilização da .cartas coloridas, devemos tecer al
gumas considerações de ordem t~cnica e histórica a partir do ad 
vento da litografiaº 

. .. 
Lembraremos primeiramente que ao preparar uma. carta 

colorida, representativa de qualquer fenõmeri.o, devemos pe.rtir 
de um modelo tampém em cores, que não precisam ser as mesmas da 
carta definitiva º Mas ao preparar ~ste, devemos conhecer as ca
racterísticas do modelo definitivo, 

A utilização de cores e suas misturas 4 feita a par -
tir das cores primárias, fato de conhecimento geral. Foram e
las padronizadas por normas internacionais que definiram os 
tons e estabeleceram a nomenclatura em vigorº 

Assim ~nta ~ o tom de vermelho padrão, tendendo p~ 
ra o violeta; cyan, o azul com tonalidade esverdeada do cianur~ 
to de cobre, ,.e yellow, o a.ma.relo cu ja tonalidade tende para o a 
ma.reio cromo. 

A ]>artir da combinação em diferentes porcentagem d4i 
cores primárias podemos estabelecer variada gama de tonalidade , 
. Como resultado dessa combinação te remos ULl total aprox~mado 1e 
sessenta tonalidades que são chamadas de core?: binárias . Cada. ~ 
ma delas receberá uma sigla composta das letras das cores pr i má 
rias que a compõem seguidas de um n-.lmero corresponden·te à por 
centagem de cada umaº 

A partir das cores binárias, fazendo-se as devidas 
combinações de porceptagens entre elos, podemos chegar às co -
res ternárias que vão formar um conjunto de ·sessenta e qUQ,tro 
tonalidades mais usuais, que receberão també~ uma numeração,u~ 

ma letra correspondente e um númer-0 que correspon~erá ao d.a cor 
binária que a formou com a sua devida porcentage~º 

Estas cores que possuem t ais nomenclaturas e numera
ções foram determinadas por uma convenção internacional para 
fins de padronização das ·cores util izadas nas técnicas ppligr~
ficas º 

Atá certo ponto a combinação se deva ao fato de que 
cada cor possui sua pr6pria força, é entre as primárias. por ex 
xemplo, o vermelho ~ a mais forte, ao paseo que o amarelo é. P.. 

mais fracaº 
A finalidade do colorido cartográfico quando se ut i 

liza várias tonalida~es ~ indicar uma slrie de fenõmenos dtfe
rentes numa e6 cartaº Bom exemplo s ão as cartas corocromáticas 
onde a cor ~ um elemento essencial pare definir a qUQ,].idade ou 
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a quantidade do fenômeno represe:irta.do., 

Passando para um. outro aspecto, o da impressão a . co -
res, podemos dizer que . esta se deu a partir da Idade Média. Foi 
mu.ito utilizada em alguns conventos através de um processo mecâ 

nico . de gravação, durante aproximadamente duzentos e cinquenta 
anos .. 

Ao fim do s~culo XVIII, vai aparecer um novo procràs ~ 

ao, de natureza físico química chamado ~e litografia, descober 
to em 1796 pelo alemão Aloys Senefelder. 

A pedra utilizada como base para tal tipo de impressão 

' o calc4reo litogr4fico, cuja granulometria á muito fina . Ap 6s 
se ter feito o traçado desejado, espalha-se tinta gordurosa sn 

bre a pedra. A tinta vai aderir somente ns.s linhas desenhads.s e 

não nas partes previamente umedecidas. 
Quando a l i tografia foi. introduzida nas técnicas . pol.~ 

gráficas, todas as cópias foram transferidas para as pedras.pa-~ 

ra não gastar as pranchas o~iginais, possibilitando uma grande 
tiragem em cores diferentes . 

Ao :final do sécuJ o XIX, a ped:ra litográfica foi m;i_bs · ~ 

tituida por uma chapa de metal de zinco º "Este processo foi . in

troduzido por Monrocq, impress&r parisiense, que substituiu aE 
pesadas pedras, pelas placas de zinco muito finas, de menor dss 

gaste e manipulação fácil" (1). 
O aprimoramento das t~cnicas de impressão a cores 

possibilitou a publicação das cartas coloridas -dos mais dive r 
sos tiposº 

Especificamente nos interessa comentar os resulta ~ 

dos obtidos com os ~oloridos para dois· tipos de cartas; as hi
psom~tricas e as de declividades, estabelecendo assim um ter 
mo de comparação entre elas, principalmente no que se refere 
ao estudo de s!tios urbanosº 

A utilização de cores para as cartas hipsom~tricas, 
que_ possuem como variável de caracterização a altitude, tem u~, 

ma primeira limitação para efeito de representação: a escala 
em que queremos representar a área de estudo . "Conforme a esca .... -
la não podemos represent~r os acidentes isoladamente, mas sim 
no conjunto" (2), porque os acidentes poderão estar englobados 

· (l) LIBAUilr,Ao Histoire de la Cartographie, Po63-64 o 

(2) RAI SZjÉ º Cartografia General,Barcelona,1964 



em uma só faixa de uma das cores hipsomltricasº 
Nestas faixas, à medida que vamos encontrEi.ndo a.lt :i.tu .. ,. 

des mais eleyadas devemos aumentar os intervalos entre as cu .r 

, .. as de níyelo E o que ocorre com as cartas de escalas menores 
que l/500 cOOO, deixando assim o relevo de ser representado c ~m 

um detalhamento maior º 
Para os estudos de detalhes de uma área devemos t ra

balhar com cartas a grande escala, principalmente as car-~as t o
pográficas cadastrais, como ~ o caso específico do estudo dos 
sítios \ll"banosº Esta regra - também~ aplicada às cartas de decli 
vidadesº No -caso anterior, se quifermos manter' as normais gerais 
das cores hipsométricas, dependendo da altitude em que um ou v~ 
rios sitios se encontrem, estes poderão estar localizados em __ uma 
mesma faixa, não nos dando outro detalhe, senão, o do escalona~ 
menta em altitude º 

Mesmo que nos utilizemos de uma variação de tons da 
mesma cor correspondente ãquela altitude, não teremos detalha ·· 
mento suficiente, mas sim um escalona.mente em faixas de alti-c-~1-

des º Esta atitude ~ia adicionar um número ainda maior de cores 
aquele já existente º Por outro lado quando houver a transição 
de uma cor para outra poderemos ter uma falsa idéia da configu--raçao do terrenoº 

Já nas cartas de declividade O$ problemas são b8m me
nores do que os das cartas hipsom~tricas º Estes estão ma.is l i&!_ 

dos ks t4cnicas de representação, do que aos de interpretação ? 
Os proL:'..ema.s se vêm diminuídos pelo fato dá nos ut :! .~--' 

lizarmos de um out~o tipo d~ variável,.a declividade, já exempli 
ficada em capitulo anterior º 

As declividades são determinadas entre duas ou mais 

curva~ de nivel, fornecendo consequentemente um detalhamento 
maiorº 

Tanto nos trabalhos de carâcter regional, nos quqis 
nos utilizamos de pequenas escalas, q1.:!lnto nos trabalhos de 

detalhe com cartas de grande . escala, o detalha.mento estará l i ga 
do aos objetivoe do trabalho º 

A variação das 4reas de declividades diferentes -1 
caraeterizada pelos limites de cada domínio determi~ados pelo 
diapasão, que por si só as diferencia uma das outrasº / 

Para tornar essa diferenciação ainda maior poderemo$ 
nos utilizar de tramas de pontos, de traços , ou mesmo de oores ,, 



vemo &1til1 
cl.aasee mu1to 

• 

8-8 
dependendo da traoa utilizada 

" qoando da paasagem de uma a~aa 
ooor~ar~ prinoipalmenta oe e s : 

oonf eC9âo da oai·ta um nlÍmero de 

a acterizao~o delas .:for :tei t a poj: 

traços cajo B~iJUlen ate j a pr&ximo um. do outro. 
Par qu 

res bem dif er noia 
tato não ocorra é preferÍ~1 utilizar e~ 

para cterizar as áreas de dec~vidade~" 
1'o oaeo 

q~al nos utilizamos 
classes suficiente 
oportunidade 4& reo 
tee. 

apeo!tico do eatado dos eítioo urbanos no 
4e dia são de deol1v1dad~s .com cinco 

lt ..... 

i-ra Ull bo detalhamento da ai·9a, tergmoc a 
ar Olllen e a cinco cores de tons diferem-

-A utilisac;ao 4es s ooi.·ea vai propor·cionar uma caracte 
T" 

rização ainda aaior 
ção doe me oa d ntro 
vas de nível. •oa~•T"mm 

d niot 9vid9nciando aa~im a trans~ 
es 

dades que um.a Tertente pos u , 
mentações da topografia. 

~a.minto 9ntre duas ou mais cur
transição na suc9saão da dec1· ~ 

marcando ni tidaments, as oompar·t~ 

Para as planaa procaramos nos ut1J.izar de cores 
· suaves, o amarelo ou o rde claro. Estas áreas evidentemente po .... 

dei .. ão estar s1 taadae .. faixas de altitudes diferentes. -Para e ~ 
feito de uma diferenoiação entrs elas poderão ser associadas a ~ . -
ma trama de ponto• iara ae zonas aa:le baixas do reJ.~vo, por e 
xemplo, as áreas a. vâ-z u, e a aue3noia de trama para as si ta~ 
das em altitude. 

Esta proc cliaento dewrá ser llti~izado quando na car
ta de decllVidad e da a não 'or• lançadas as ctirvas da ní,re l 
com suas respectivas cotas, caao espec:Ífico do mito-do Wen~v101-, t: º 

No ·pres nt :tetaa"o, a s cartas <19 dgclividad~s trazem 
as curvas da n!vel na eqaidietAllcia d9 d~z metros, 9 as cot as 
nas curvas meatl.~aa~ 'tornando desnecessária a uti.l.ização da co
res associadas a tl'llll&ll ele pontoa. 

Deesa aaneirà a ~tilização das cores obedgo~u ao se~ ,.. 
guinte escalonamento, segundo o diapaeao de declividades esco -
l..b.ido para ta.l tipo de eatu4o& 

< - "' ~lo 

5 a l~ ver ele 
io • .. - l.a:rar13• 
20 • '°" - nrmelho 

> 5°" - azul escuro 



A esoolha do Bm8l."'elo para as zonas da menor de cl:i. T.i. - · 

dade foi feita para diferenciar ainda mais a oompartiments.ção 
do relevo, eVidenoiando assim as zonas de contato das co~ur ~: 

te:tTaçoe, enfim dos diversos n!veis da topog;..1afia. 
O azul escuro foi útil.ize.do para evidenciar oa ~i

tes máximos de deoÍiviclades para e:fei'io de dêllla:L'cação das â-
reas não favoráveis a LU'bmclzação, bem com.o para um.a ~feJ:en -
oiação com a drenagem existente na l.raa que é ~an~a~ $m to~ 
az\21 mais claro. 

Com.parando os ooJ.lii)ridos das oa.t-tas hipsomét:i~icae .e 

dais ca.rtas de deoli v.Ldades, notamoe que ruC maior facilidada na 
utilização dos coloridos para as ~ltimas. Nas hipsané~ricas a 
gama de cores varia mLtito, desde os to~s verd& até os tons de 
vermelho esotll'~ ainaa associados com branGo e cinza para os ~~ · 

sos eepeoÍficos de altas montanhas e áreas deeértioas .• 
Para ooncl.Llir ràpidamente a respeito àoa re~ultado3 

obtidos com as oartae coloridas vemos que nos casoa das· o~tan 

bipsométricas e.las apressntarão um maior efaito àg plasticifade 
do relevo se representadas aesocj_a daa a outras t9cnica:;J oomo a 
de sombreado das vertentes • . Ist o não aoontace e~ta hipsomé~ 
trica propriamente elita. 

Nas cartas de dacl.i.vidade f icou demonstrado através 
dos trabalhos feitos por Célia Pa~xoto, "Gaomorfologia do sítio 
tttbano de Sa.J.vador"(3) 1 pelo Instit\lto dê Geografia da U.S.P." . 
Plano Diretor do Mw.dc!pio de Mauá" ( 4) a por Mário D-e :Biasi, -
"Cartas de àecliv:i.dadesa oonfecção ·a ut:i.11zação• ( 5) eate exem.M 
PJ.o espec!fico do s!tio lU'bane de Itapet1ninga (SP), que as tra 
mas de traços ou pontGs oh.agem· a causai' ce~ta ooní'uaão a quem 
vai consultá-lasº 

Dessa maneira o col.or:!. do aplicado às oartas oe·m dÚvi-"

da alguma vai propiciar um 4etaÜlamento mais n1tido, bem como ~ 
ma interpretação maia ~egura e exata dos fa~oe geográficosº 

( 3) PEIXoTO, Céli~ SimÕee_ - "lllorfologià do S! tio Urb~ 
no de Salvador" Geomorfologi' 2J., Sao Paulo, 1970º 

(4) Univers14ade de são Paulo Ine-U.tuto dg Geografia 
:Plano Diretor do Município '1e •auá , I .G., UBP 

.{5) DE BIASI,Jlá.rio - "Cartas àe Deelividade, coXlfecção 
e utilizaçao".' - Geomorfologia 21 1 S.Palllg, 1970. 
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Bm nosso ea.tudo,, stib:c.e a tipologia de s f:tios ur·oanos.; •·· ·· 
nos propuzémos dar uma abordagem metodol6gica mais objet.iva, . ~f 
rerente c18e at4 então utilizadas, baaeada em um cr~tdrio ~ .. . . 

rico para . determüm.r as d.ifere~ÍfilÇÕes tipol6gicas que a var~-
vel (declividade) nos p~oporciona. 

Para isso procuramos uti1izar um m'todo esta:tistico 
cldssico de análise . dos d&dos obtidos, para determinar no fi -

naJ., Coeficientes .de COX"J;"elaçáo que irão nOS proporcionar uma 
pm variada de tipos de -sitios urbanos .• 

Antes de entrarmós diretamente Da anál.ise estatística 
•is aprofundada, devemo.e observar que utilizamos ~ crittSrio 
baseado e~ gráficos ele .barras e linha$, com o fito de verificar 
quiU.e as possibil.idades de diferenciações que poderla!Dos encon~ 
trar. 

Duas possibilidades foram utilizadas para esta análi
se pr,via,. baseada gr&:ficam~nte. na distribuioão areolar das de
clividades. A primeira, mais usual, os histogramas~ e a outra, 
não conhecida, que são às cu.nas clinogníf'icas, nas quais.ter!. . 
ll08 a oportunicla4.e de f'al.ar ap6s a análise dos histogràlms. · 

· Para estuclal"lllOS a dietribUição de um fen&me~o mensur!_ 

vel, como 4 o caso das declividades, dias, áreas, etoº' devemos 
defi:ili.r o mimero de olas~es c.om que iremos trab~r. 

Êll oada _wla dessas ela.ases distribuimos a frequência 
_coa que dcorre o fenGmeno, também chamada de grandeza ' de dom!~ 
nio. 

.No primeiro tipo de abordagem (análise d~s ~istogra- . 
..., ) deveiloa antes de maj.s nada esclarecer o que vem a. s_er um 
hiatogrBllB, para depois passarmos à ·amll~se doa mesmos. 

Os histog:Ê'amas estão baseados em um · processo de repre 
. ·-

sentâção estatística elas 'mais simples, daí chegarmos, em Ulllitos 

casos, a · confundi-los . com~ si~ples g:t•âfico de ~arras • . 
1 
·, 

Este tipo de gráfico 4 ba~ead.o em wn sis~.e~ carte ~ 
ai.ano, onde deveremos lançar nas ordenac!aS (7)- as c~l&Sses d~ 

declividade determinadas pelo diapasão. p~eviamente estabeleci
das, e nas àbscisaaS e~> distrilmiremoe as 4reas at-ravás .de re
t&ngulos de ,bases iguais e ~ustapostas. 

"Le diagrame (ou histogramme) se prà 
sente sous· la forme d•une serie de reetangl.es -
dont la base est .Sgal.e à .intervall.e de classe 
et la hauteur proportione11e au nombre d•obser-
vations• (1) · · .. 

(1) VBSSERRAU,André ~ La Statistique,po13/14,~is, 
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El.e ,, •1 :. 1:: ::; :l dar um.e. idéia da distribuição do f~nômeno 

no caso das áreas de diferentes declividades, através de um grf 
fico de frequ~ncia, tornando possível as comparações visuais 
das quantidades obtidas, transportando-as para barra~· de dif~ -
rentes COJ:Jlpri.Jnentos, por alia. vez proporciona.is aos valores c011u. 

frontadosº 
Feitas essas considerações de ordem técnice pas~~mo~ 

à análise dos histogramas, objeto de nosso estudo. 
Ao se observar o quadro represente.tivo dos histogra _, 

mas para cada cidade cujo sitio foi estudado quanto a sua dis w 

. tribuição areolar das declividades, devemos faz~-lo de maneiro, 
a estabelecer 1,11118 classificação em relação à posição dominante 
de cada classe . 

Perc~be~se lo~o à priJJieira vista a dont.i.n....~cia de deter 
minadas classes · sobre as outras. 

Como primeira classe dominemte na sua posiç~o com re .... 

lação às demais, destaca-se a de menos.de 5~ para os s~tiós de 
Jaoarei, são José dos Campo3 e Taubaté . _Esta posi'<;ão nos permi
te classifica-la como um primeiro gI1lpo y 

Por outro lado a distribuição areolar de GuaratL~gae~ 

tfl para esta classe, smbora tenha uma oerta dominância em re1a··" · 
oão a outras classes, _não nos permite dizer que vehha. a perten 

. ; --
c e r ao primeiro grupo, já _definido, pasaand~ a ·se constituir em 

.um tipo de sítio "isola.do" dos anteriores. 
Dentre esses sítios citados verificamos que Taubaté 

possue· uma domin!ncia maciça dentro dessa clae:;se, a·tingindo po~ 
co mais de 8~ dentro da área urbanizada e por urbanizar, vi..~do 

logo a seguir respectivamente são Jose dos Campos, que se acha 
bem próximo da distribuição de Taubat~ e Jaçareí com uma distr_!. .. 

buição pouco inferior a São Jos6 dos Campos ~ 

Se dentro do prllileiro grupo veri.ficamos a predomi11fü1~,.. 

eia da classe de menos de 5~, para os sitios de Redenção da Ser 
- - -

ra, Paraibuna e Natividade da Serra a posição predominante in -
verte-se totalmente, passando a ter uma predominância sobre as 
demais, as de maior declividade, como vemos nos histogramas de 
Paraibuna e Nat·iv:j.dade da Serra, cujo dest.aq,ue , é darlo pelâ ela~ 

se de mais de 5~º 
Passam assim estes dois sítios a se constituir em · um 

outro grupo,· bem definidos e bem proporciondf entre si, ao pas
so que o de.Redenção da Serra possui a dominância na classe de 

de 20 a 5~o 
Torna-se este sitio da mesma forma que Guaratinguetá 
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para o primeiro gru.po, em l.Uu si'.t:i.o ºisolo.do", com cr:i.ractex·i s t:L.· 
cas pr6prias. 

Podemos concluir: 
lo Possue a área, à prim~ira vista de análise dos histog~~m\~ s ~ 

dois grupos definidos .• 
2. Possue a área tiPOf!i "isolados" oom cnra·ater:tsticas prõ·pr i.ai:.\ .. 

A outra possibilidade utilizada psra a análise, b?;_s~5 

da em gráficos da di~triQ~ição areolar das declivid~d~~ã~

curvas c1inogn1ticaeo 
Cabe. aqui antes da an!flise aos clinog~s, UllID. ex:çú · 

J • -_,, . ~ \ . 
caçao e mesmo''!:> cotejo entre alguns · tipos de curvas que se t.~t i ';'·' 

lizam dos}iados morfom4tricoe d~ uma carta topográfic~ p2r2 de
finir as ~aracteristicas próprias do · rele~o da região~ 

O · aprovei·~amento das curvas hipsográficas foi i n-'t rodu 
. . . . .... .. 

zido por Lappare~t (1833), e. tem o prop6sito ~e expre3sar a ex~ 
tensão das diferentes ·compartimentaçÕe$ do relevo nos seus vá ~ 

. . 
rios n!veis •· .para uma determinada zona .. 

Para co1:1feccionar uma curva hipaográfica necessit2mos 
de wa carta e~ e~ . ~e .nível sobre a qual "medimos as super-· 

ficiee s1 , s2 , s3, ,.,, .. 1imitadas p•las c~as de nível suces
sivas; h1, ~2· hJ' oooe; constru.imos as curv~s doas em função 
das altitudes h ou' seja a curva hipsog~~ica; medimos a superfi 

. -
cie ·limi:tada. pela ourva, o eixo dos h e a paral.ela h, ao eixo 
dos S; esta. d ~ integral s.dh, portant~ o volume" (2_) 

·Bo caso das curvas hipsográf ioas a ac~ação das . a
reas pertenoentes li.a curvas de nivel ~ feita autom~ticamente, 
pois em stta representação elas aparecem superpostas (Fig.1) 

(2) LIBA~,Andr'- La Cartograihie, p .. 85,Paris,1962º 
1 
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!1s C.:1.l.:cvas pssS'"a:ãfft.~xt%i~o do terreno e:istente. aifl 

h :- veli; ml:)S não é t~ill perfil J.ongitll.·:1.inal d.o terreno,mas 4itln 
O ' .··olu· r.1_..,,, ,. Ti' • ·2 ' V -• ""' \ •1 l.g . ) 
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Vá~ios ti9os de curvas foram ·idealizadas para represe~ 

ta:t· 0 relevo ,. A::t_em dos perfis lc1-igitudinais·, temos a.s curvas de 

ri.o::.~cen·:;e.g3m de terrenos planos ( 3),. cuja. aplicabilidade maior 
_J :n.a agri.::ul:tura~ Estas se dividem em três ca-tegoriae, segundo 

V&:::d:ch ~ nl tas p:~.anieias, encost:as e baixas planícies., 

·u processo consiste em m.edir as áreas dos terrenos CO,! 
· ~ i~s~reyi1J.ae. 

~·espond2r.1."l:ies às tr·ês categorias com um planímetro, eoiná= ali T em 

l<.:u gráfico cartasia:no,. lançando-se no eixo ria or(lenada as a1.ti

iitvlas e no eixo• das abscissas as ár.eaa relativas~ As liilhas fi

gu.radas n:J :3te ·i;ipo de gráf~co n!!o nos dão uma idei-a correta das 

J.~1. :lin.o.çces do ~el~vo (Figº 3) 

.h h 
! ·, 

+·--s- s 

( 3) R1\ ISZ ,Er'-:àn-Cartog;ratia General. 'p. 360,l3arcelona, 



Outra especie d~ curva re presentativa do re l evo, em 
muito semelhante à · eurva clinogrâfica_, utilizada .para repressn
tar as áreas .-. de declividades rele.tivas dos sítios urba.nos, ê a 
de inclinações gerais do relevo (4). 

Da mesma forma que, para traç.ar uma curva clinogré.fi
~a, devemos confeccionar utila carta de declividade, para as cur
.vas ·de inclinações gerais do relevo também devemos proceJer ini 
cialmente de modo idêntico~ Depois medimos as áreas correspon -
dentes às diversas categorias de incliriaçÕes; eontinua..ndo, tra
çam-se linhas inclinadas, que serão mais inclinadas quanto m8.iôr· 
for a declividade do terreno. 

No caso das curvas clinográficas, o principio que ori 
enta o mdtodo de sua constru.ção éi similar ao das curvas de in
clinações gerais do relevo. 

Partimos de uma carta de declividade cora. várias cat e-. 
gorias (ou classes) de declividades, medimos as percelas das ã-

. . 
reae .de cada domínio, transformando-as em poruentagens, para do 
pois :fixar a frequência acumulada -das várias qlasses de decl ivi 
dades. 

Ao contrário do que acontece nas c:urvas hipsográfi~as , 

nas .curvas clinográfice.s devemos fazer a somatória de t o 
das as áreas relativas k cada declividade . 

!8te ~ipo de curva da distribuição areolar das decli
vidades dos sitios urbanos fDi idealizada na tentativa de s e 
obte~ mais wa ~io de análise para interpretação de Uma. tipolo
gia dos sitios. 

·Baseia-se em um sistema cartesiano, no qual são lanç~ 
das as cle~ses de declividades para o eixo da ordenada e a dis
tribu.ição das áreas de diferentes declividades para as abscis -
sas • . 

O limite máximo prov is6rio das classes é. dado pelo dia 
p~são, mas isso não significa que não possa ser estabelecido o 
limite máxinio definitivo, que 4 dado pelo espaçamento minimo 

entre as curvas de nivel encontrad9 nas cartas e lançado 
esse limite definitivo em cada curva clinográfica. 

Este gráfico ~ermite ums análise prévia da tipologia 
dos sítios com grande segurança, porque a mínima variabilidade 

1964. 
(4) RAISZ,Erwin- Cartoefia General, Po360,Barcelona ,. 
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na êüstr:ibuiçao a:.c·eolar das ·c J..assç1::; ~ 1L:.9 ( u ... .r c:: J. ·~ r.ri:;es ctec..!.. :i_,]·:i .. cte.o .. es 
aoarretará mud~nça da posição da curva o 

Na distribuição :das áreas de declividades quando ocoE 

re aueê~cia de uma das . classes ou m~smo de pequena. aistribui ~ 
_ ç~o areolar, isto 'implica em mudança brusca da ·çurv-a , o que vai 

_ l!l'ervir ainda mais para diferenciá:...la das cutres º 
Verificando cfconjUnto de ?urvas representativas da 

distribuição areolar _das declividades dos sítios estudados, no
tam~s que ficou bem caracterizada a tipologia proposta anterioE 
mente, de __ f o.rma semelhante à da representação dos histogramas. 

Observando a d~sposição das curvàs segundo ri sua ~is
tribuiçã.o, notamos _que ·duas delas são bem semelhf;lutes em quas~ 
todas as suas inflexões: são_ José dos Campos e Ta\lbat~- f que vão . 
caracterizar o primeiro tipo de sitio do conjunto º 

Sua dominância- recai sobre as áreas de baixa .de,elivi
dade, sendo que Taubat~ começa a infletir mais acent~~damente a 

~ ,__ 

p6s .. os 8~ · e São .Josd dos Ce.~posinuco depois. do·s 70'foo Estes . dc '"'~-s 

tipo_s ~e gráf'icos foram conjuga.dos para fori;iar um terceiro que 
servirá de base de comparação com os demaisº 

Para Je.carei notamos uma descontinuidade na curva de 
distribuição das áreas de declividades, de .maneira a f~rmar co
mo que um plat&, consequênc.ia de pequena ocorr~ncia de áreas 
de declividades situadas entré 5 e 10%, o que não sucede no ca
so -&:nterior e no _de Guar~tinguetá, onde -há passage~ gradat i va 

de uma classe para outra~ 
No caso de Guaratingu.etá . constatamos que a curva ê -

mais "regular", com predominância ainda das área$ de b~ixos de~ 
clives, ocorrentes somente até pouco mais de 45%º Isto vai di -
ferencj.á-lo do de Jaca.rei e do conjugado Taubaté e são José dos 
Campos e 

Esta diferenciação de Guarat ingu.etá s .e explica .atrav.~s -
da penetração do cristalino na Ba~ia _ Sedimentar de Taubaté, o 
que vai lhe dar um caráter todo espe cial de um .tipo "is-olado"d6 

sitioº 
Outra observação a ser feita em relação à curva das 

declividad~s do sitio de Guaratingu.etã e as demais, 4 que esta 
tem.s~a inflexão m~xima hem antes de atingir os 100~ da área 
totalº Isto ocorre por. duas razões: a área movimentada do cris-

• • # • • • 

ta1ino fenetrando no sedimentar,. ~ a presença do Rio Pa.FBiba , · ! 
rea não susoeptivel à urban~zação c 

Para os· sítios localizados na porção cristalina da b!: 
eia do Rio Parai.ba, ·área de maior movimentação do relevo , eÃem-
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plificando com Redenção da Sérra. 'e Paraibuna ~ Natividade de. 

Serra, vamos encontrar. alsumas diferenciações nos tr8s _gráficos 
oo~~pondentes à distribuição das- diferentes áreas de decli_vi~ 
dadeso 

Para Redenção da Serra, a predominância ocorre na~ 

declividades sitUadas no doní!nio de 20 a 50%. dando assim conv·~ 

xidade à curva a partir de aproximadamente 16~ correspondentes 
à classe de 5" . de declividade,_ ·rato que não ocorre com. ·e-odas a s 

demais ·curvas, que possuem uma inflexão de concavidadeº Para Pa 
. . -

raibuna a Natividade da Serra, embora. as- curvas de declividad~ 
em.mito se asseiaelhem em relação h distribuição das áreas, as 
deoliviclacles ~ximas se dão em dois momentos diferentes: 44~ 1~ 

56"'· respectivamente pa.~ Paraibuna e Natividade da Serra~ Ao 
cont_rário do que ocorre em Redenção da Serra a dominância de 
olaeses se dá com a última ~lasse de mais de 50~, não nos permi 

. -
tindo agrupar as referidas cidades ·em um s6 tipo de sítio, ra-·: 
.zão porque Redenção da Serra constitui-se em tipo "isoladot•no 

conjunto gráficoº 

Conclusões 

l º Dois são os tipos d-~ sítios encont rados seguildo a análise Çi. ô r:; 

gráficos: sitios localizados no Cristalino e no Sedimentar" 

2 º _No Cristalino podem ser caracterizados dois sub-tipos de s 1""' 

tios: 1- Paraibuna, NativiP,ade da Serra; 2- Redenção. da Ser 
ra; 

3º No Sêdime~tar poàemos caracterizar três tipos diferentes fü:. 

sitios: l º São Jos~ dos Campos , Taubat é, 2- Jacarei, 3- Gu8-
ra~ingu.etá; 

~º A Análise das curvas clinográfica s s e apr oxima bastante da 

interpretação dos histogramas; 
5o Esta tipologia de sities se baseia s ement e na interpretação 

de gráfic os; não se levando diretament e -em consj.deração a s 
caracteristicas geouorfol6gicas de cada sit i o 

As razões que nos levaram a faz er uma t entativa dG 

apl~cação dos m4todos qua~titativos para o estudo dos sitips 
urb~os são muito simplesº Em prime i ro l ugar deveu-se ao fato 
de .ctue a maioria dos estudos ref erent es a s ítios urbano_s têm 
quo.ss sempre a tendência de cair dentro de uma análise puramen
te subjetiva , feita através da observa ção de campo ou então ·da 
interpretação de f ot ografias a~reae, ou mesmo · as duas associa-
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.d.aso Jfmque t1stes m4todos de análise não sejam mais válido ... ., p~ 

lo contxilrio. DBS dependem muito da acuidade de percepção do 
~esq~ieador para sentir os · fatos físicos que a paisagem lhe fe 
reC6o 

O outro fato 4 que dentro desses est udos de sítios ur 
ban~, via de regra, a cartografação da compartimentação do r e-;
levo onde a cidade se situa 4 representado por curvas de nível ~ 

O processo de representação 4 mais do que válido, mas poder ia 
ser utilizado como ponto de partida para a representação da e;cra 

: -
partimentação da topografia atrav~s de uma outra t~cnica, cc~o 

cartas de energia do relevo, oartas de declividades e out ras ç 
Poi pensando nessas considerações de ordem m~to.d_olé

gica que nos propusemos fazer uma tentativa de modifica.ção c!.o 
tipo de abordaB8m dQ estudo dos sítios urbanos atra.v~s de um 
m4todo quc:m.titatiTOo Pizemoe deste ma.is um meio de trabalho p~ 
ra ~ua a and.lise doe ~atos - não fioasse ligada à subj~tividade 

de cada pesquisador. Temos assim um caráter mais preciso, mate·M 

mátioo, para que se possa chegar a conclusões mais concret~s 
O nosso instrumento de trabalho na tent ativa. de esta 

~~le c ér '?DIA. quant1t1caçâo fortiUll as cartas de declividade j á ~e.!! 
cio~das no capí tulo anteriorº 

Quanto. às razões que nos levaram a escolher a re~i~o 
do Vale. do Paraíba em são Pau1o, já expres sas em capi tulo ant e· 
rior reslllD8m-se no fato de .ser a região uma das ma.is urbaniza 
das do Estado de são Pauloº Isto facilita a escolha de um bom 
m1me_ro de cidades Jl&Tª unidade de estudo , por razões de. 
geográfica; visto ser a . região muito bem estudada dentro 
r _ios ramos da Geografiaº 

A área está cartografada na es cala de 1:10 . 000 

ordera 
dos vá 

atra.vé~ 

de levantamento aerofotogramét~ioo, cu jas cartas foram elabo . . -
radas no Sistema de Projeção UaT oM., (Universal Trsnsver~a de Ji .er 
cartor), efetuado pela Cruzeiro do Sul - Serv iço Aerofotog~amé

trico para o Departamento de Aguas e Energia do Est ado de São 
Pau1o, o ·que veio facilitar em muito e permit ir uma uniformiza~ 
ção das escalas para a representação dos di ferentes t i pos de 
s!tios na fase inicial de elaboração das cartas de declividades , 
como tamb~m, pe.1'8 efeito . das . reduções das mesmas numa f ase fi 

nal para a escala de 1/ 20 0000 º 
Bm uma abordagem preliminar para a escolha dos si -

tios das eidades a se~em investigadas atravás dos m~to~~s qu~ 
titativoe levamos em conta o fato de ter a área, de. estudo uma -· . 
diferenciação na compartimentaçã~ da topografiaº Tal comparti -
mentação em seus ~pectos ma.is amplos, ou s eja, o cristalino e • o eedimenta~oa aspect os maia particulares possue, at~ certo 
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ponta l" uma variedade de p os s ibil i êle.<10 su.2' .?-.c i entemGnte grande p_:: 

ra ~e estabelecer uma tipologia d.e s it iesº 

Partindo das variações de t i pos da sftios que .. a ge o _ _, 

mor:fologia n os oferece pasf;?amos a escol lt3!' os mais signj_ficat i-· 
vos pa:ra suprir a.s dificiências da faJ.ta de uma q~1tids. t.1e c-;.o s 

mesmos º c·erto seria escolher uma qu.o..::at ida.de razoável, nr: roxir-'.'.f:, ...... 

dame11.te e:inque11ta., talvez cem tipos de si-tios .. rf3. imposs ib iJ.ü..~ 

de de se encontrar dentro de u.ma c.esr.:t".:I reg ião tal G.l!Gri:t ü1aó.e1 s r.a 

uma _pr ·imeira etapa foram escolhidos os e· ftios de Jacs.r..s i~São o 

s~ dos Ca:mpos, . Taubat~ e Guaratil'l.gu.etá para a área sedimentar 
da Baeia, e Redenção da Se r ra, Pa_raib1uia e l'fativülade da 
Serra foram as cidades c~jos ~itios de sriam ser ~studa.dos den~ 

~ro _ da porÇão c ristalina º Pare. um estudo bem maia aprofundado a 
es~e respeito seriam necessfiriQS aproximadamente uma ce~tena ele 

sítios, todos eles cartografados atI·ai.Tês ele levantamento · plano 
e altim~trico, feitos em uma escala razoável qne viesse aten -

der às necessidades ·d9 objetivo do tre.balho º 

Para os aspectos ligados à geomorfologie. as razões j á 

toram citadas em págimis anteriores qUlJndo dissertamos sob~e ~s 

possibilidades da uma variedade de tipos de sities urbanos ~ 

Como já dissemos , na regiã~ escolhida vamos encontrar 
·- · . . 

·em linhas gerais., duas compa.rtimentações t cpográficas qu.v com -

portam possibilidades variadas de tipos de si·tios: uma porção 

· cristalj..na do Vale Superior do Paraiba, cujas po_ssipilidades de 

· -.s!tioif'LO-atá certo ponto limitad~ e Ul!lB. porção da .Beoia. Sedim_e~ 
tar de Tauba.t4 que ofe:rece um mimero bem variado de pos_sibilid~ 

des nos seus ·· diversos níveis da. compartimentação topográfica .. 

A sequência da descrição do~ diferentes tipos de s i ~ 

tios não obedece a uma hierarquia 1' ~ uma simples sequ~ncia ~
f Jrm&l dentro - de nossa abordagemº 

Utilizando-se do levantament o efetuado pela Cruzeiro 
do Sul, foram deea.J.cadas as áreas correspondentes a cada ci

dade e· seus arredores, que, dependendo da área urbanizada a 

br~ia ur.i/n11Inero variado de quqdricuJ_a.s, todas em curvas de _n í 

vel º Ap6s o· deaalque ~as curves de nível passamos para a fas e 
de delimitação das olâeses de declividade~ utiliza11do-r! -.~ · -~ de um 

diapasão já descrito em capítulo anterior º Para cada classe 
' -

de declividade foi atribuida uma cor inicial bem berrante, que 
poderá ser ~odifioada na fase fi.na1 da elaboração das cartas de ·

declividadeº 
Elaboradas todas as cartas passamos h escolha do con 
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das, contadas ou pesadas as suas áreas. Estas a princíp~o · obe~·a · 

ce-~m a uma área comtim oorrespondente a no"e milhões de metros 
qua<h'ados, que apra.nger~am a parte ·urbanizada, seus arredores $ 
mais as áreas possi~eis QU passíveis da uma futura. urbanização º 

. . - . . - - . 

Esta preocupaçao deve-se ao fato do trabalho na.o visar uma aná-
lise do "f&to urbano no momento atual mas tamb§m a · preo
cupação de se propor a mostrar alguma diretriz fUtura qµa _se 

queira dar a áreao . 
Escolhidas ~ · q~ícul.as pas3ou-se para a. contage_m 

das ái-.as de diferentes dec~ividadas em cada uma delasº · 
lroi uti1izad.o om4todo de contagem atrav~s do papel milirietrado, . . era . / -
que ellbora demorado, · o mais conveniente no moment-o, __ pois 

tanto na p1animetragem ou.llf:l pesagem nã9 possuimos equipame~to 
disponivel pe.ra efetuá-l,_. 

"nessa contagem ch~gamos a tabela 1 (tabela geral __ da 
distribuição das declividades) anel.e os sete s:f.tios escolhidos 
para estudo . apresentam .urna distribuição das declividade_s re1at~ 
vas_dispo!ltas em se~is -.c.J.ass·es. cinco das quQ.is representa!'.l _ os 
decliVês e uma as "áreas não suceptíveis à urbanização-". 

Analisand~ a · distribuição d:?.s áreas de declividades· 
por _ cJ.as~e, para oada .sítio urbano, notamos desde o ini_cio. se
gun~o os dados por n6s Giftt.rados, um grupamento f~rmad~ pelos 
s!tios de' Jacarei, São José dos Camp_os _e Taubat~, que po~suem 

Uma. frequ.§no~a relativa oorrespondente respec·tivamente a 70,_66 ;-

73,54; 80,55~, o que Tem demonstrar um predomínio das áreas de 

mais be.ixse declividades,inferiores a 5%, que grosso mod9 _cór ~ 
responde àe várzeas, ter~ços e fundos de pequenos vaJ..e_s º-

A obser\Tação das cartas de declividade dos sítios es -
. . 

tudadoe 9 permite no!'at- que as áreas pertencentes a esta clo:s s_e 

dominam na porção sedimente.r da Bacia, são as várzeas, os ·vúrios 
1 -

níveis. de ·terraços, as colinas terraceadas, ao longo de quo.s e 
todos oe fundos dos pequ~nos c6+regos ou ribeirõer:i, os _tôpos das 
colinas arredondadas e os Qoloso 

Na . carta de Ja.carei essas áreas l1erlencem ~s vtrz8as 
e aos baixos terraços, estes situados ao nível de 560 metros, e 
~e extendem aproximada.mente at4 570 metros, ou pouco mais, por 

- . 
onde a cidade se desenvolveu e depois de esgotadas esta~ por -
9õe~ mais ~a~oráveis da topografia se _ di~igiu para as cplinas, 

não havenQo assim ~est.a esoa;ta da carta um con-~ato nítido en -
tre a vár~~a e oe . terraços3- ial ·fato ·não ocorre com são Jos~ 
dos Campos e nem mesmo com·Taubatti .. Neste, afastado do Paraíba, 



~aoela geral da distribuição areola:r das decli~idades 

~ São José Redençâo Be.ti vidade 
ec " Jac:arei 89a Campos Taubaté Guarating/. da Serra Paraibuna da Serra 
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os contatos entre a v!1~ea e os terraço~, e mesmo dentro destes, 
os diversos n!ireis,, estão bem evidenciados por uma ruptura de 
declive bem arcante e representados pelÇts classes que vão de l o 

a 5~, e em alguns casos até mais de 50%º 
Como sitio de distribuição de declividades intermeCl.iá-

ria euoontramos Gue.ratingue~tá, com. uma frequ3l'l.aia d~ 45, 28% -
que está muito. abaixo do primeiro grupo~ A primeira viste, veri 
fica~& · a dietribuiQão das deolividadas nas dj..f~rantes clazses 

parece pertencer a um tipo de sítio is<>lF\doº Mas, nesta _fa
se inicial. da · an41.ise onda · os dados sso aborde.dos isola.damente, 
um oorr~lao.ione.mento com os outros diferentes grupos de. sítios~ 
não nos permite afirmar a que giupo Guarat ingue·~á per
tenceº 

No sítio de · Guaratinguetá e seus arredores estas áreas 
não são muito extensas como a do3 sítios anteriores e seus ter
raços não são tão amplos., Tal fato se deve ao avanço dos terre-~ 
nos cristalinos que chegam bem pr6ximos de ambas as margcrw ao 
rio Paraiba eatrangul.andc-o,'imllilindo a .fcrmação de uma vár -:i%'cl1e•0 _. -. · 

zea amplB';(? feitQ, à região situade a montante e a_ jusc:nt~ 

desse pontoº 
Ainda dentro da classe de declividade, menores de 5%, 

formando um terceiro gru:r>o, bem definido como o pri:n~iro. · !::~,;.:: .. 

cujas frequências na classe sãc bem inferiores· á encontrad.~ e1~ 

Guaratingúetá,, vamos ·deparar com · os sítios de Redenção da Ser-, 

ra, Paraibuna e Natividade da Serra respeoti\>amehte com 15~98; 
15,78 e 17,27~, que vai demonstrar desde a primeira alasse as 
oaracteristicas de um aí.ti.o l>astante movimentado por ter oi -
tras bem baixas nesta classe., A medida que as decl-ividades ·fo

rem aumentando ne.s classes subsequentes, possuidoras tambéo de 
uma f~ca insidência, nas duas últ _imas cifras crescem r _epentin! 
mente o 

' 
Para estes sítios a claese caracteriza as áreas dos 

fundos de vale dos pequenos rios ou baixos terrzços, casos esp~ 
oificos de Redenção da Serra e Nativide.de da Serra, e p_ara Pa -

raibuna os baixos terraços rochosos reentalhados pela erosãoº 
Para a classe de declivj.dade de 5 a 10~ o prtme ·i'~~!Pj

mantido e, segando a sua distribuição nesta classe Gu~ra.tingue-, . 

tá, passa a integrá-lo ao passo que Jacarei não, por ~ossu~r u-
ma frequência maia baixa em re1ação ao o onjlll;'lt o do prim3 iro grl_l 

po, para se identificar com o terceiro grupo~ 
Essa distribuição vem de~nstrar µma certa caracter!!!_ 



tica dos sítios pe~t~ncentes ao sedimentar qua.ndo comparados com 
os do cristalinoº Tamb'm evidencia que na área em topografia DBis 
suave, quqnd.o da pa.Ssagem para as · compartimeiltações mais eleva ... 
das do t~rreno, as declividades possuem uma continuidade.apa~en
temente normalº são os çasos espeoificoe de são Jos' dos Campo~s 
Taubat~ e Guaratingl.letáº O mesmo ·não acontece com · Jacare!, .onde 
a passagem das áreas terraceada$ para as colinosas tem uma fre -
quAncia muito ba~ . ou qqse .ausente ne1:1ta classe, evidenciando 
um ~ontato bem nf.tido. entre essas compartimentações da _topogra 
fia, dando uma semelhança na. d~tribu1~o como acontece_ nos si -
tios estudados no cris't$lino. 

Por outro lado entre os sítios perteneentes ao crista!i 
n~aracteristicas .jd expostas anteriormente, estão enqu~e.ra-

. -
dos Redenção ela Serra e Paraibuna, ao passo que Bativi~de da 
Serra se identifica mais com os de sgo Jost! dos Campos, Taubatt§ 
e Gua,i-atinguetá, como pode ser observado na t~bela e na_ .carta, 
embora a segunda cidade citada esteja localizada em terraçc ro
cho~o, reentalhado pela erosão em 4rea cristaiina. ' 

Dentro da classe de dâclividades situadas entre 10 e . . 

2°" notamos ~ certa regularidade em sua distribuição na qua.se uma . 
totalidade dos s!tios urbanos comi frequência -na classe, .. oscileJ;L-

4o entre 9 e 14%, estandô fora da mesma somente o de Paraibuna .. . . . 

Est~ ocorrência parece estar 11&&4a às rupturas maia pronunpia
das da oompart .~ntação topasr4fica. onde apareo9m oe ter~ços 
sedimentares ou rochosos e colinas mameloni.zadasº 

Na quarta classe de distribuição.das declivid~des va. -
mos notar as maiores dif~renças entre elas. Parece estar a! uma 
ds.s diferenciações JDais marcantes entre os sitios situados Da por 

. -
ção sedimentar e na cristalina, 4a •ema f oraa que para a pri-

me ira classe · tornaya.se ~vidente ~sea distinção pela sua regula~ 
r~dade, nesta, pela contrário, pelas suas 4iscrep&ncias, notamos 
q~e a geomorfolog~a dos diferentes tipos de sftios vêm µifluen -
oiar nas svas características dentro· tanto do sedimentar c·omo fü ... 

cristalino. 
. Os sítios localizados no sedimentar possuem ~ distr.!_ 

buição de declividades muito baixa nes~a classe detef'Jllinadas pe
las_. _vertent es de colinas, oaso es.pecifico de Jacarei. O_s desni -
ve·is do~ terraços não são tão pronunciados para aparecerem ~epr.!. 
ãen~ados nesta escala, como no. caso. de São José doe Campos em que 
estas ocorrem tanto nas bordas c1aa col.inas terraceadas da . parte 
sedimenta.r comonas colinas c.ristalina8 da margem eeqU.rda do Pa

raíba~ 
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nas •i~ae à •rse• da Vi.a Dutra (colina d.o Cristo e adjacen -
tea). :1 a 41atribuição menor que iremos encontrar nest~ classe , 
ao paaao que Qaaracinguetá nós oferece a maior distril>uição . .de 
declividades para os eitioe localizados no sedimentarº Nos tr8e · 
outros -1 atingia l~, neste chega a u1trapaaaar a 2~, já mos-· 
tra.ndo a in:tluência exercida pela ponta de cristalino ~ue pene
tra na parte ee~imentar ela Bacia sobre a quaJ. a cidade _encon -
tra-ae anichaaa. · J' os sítios da 4rea .cristalina nos oferecem uma ~e
que~ vari&c;ão que somente a.partir dessa classe pede ser def,! 
nida, destacando Redenção da Serra como um tipo· intermediário 
entre os do ·sediJDentar e os do cristalino, e possue a JQBior o
co~ia dentro dessa classe com 52,60~º 

Por outro lado Paraibuna e Natividade da Serra formam 
dentro da claase um tipo mais homogfneo como pode ser verifica -
do na tabela, o que ~em caracterizar uma área mais movimentada, 
_do que a de Reden~o conforme a distribuição da classe ~eg\linteº. 

A medida que passamos para a quinta classe de_ declivi
dade a distribuiÇão torna-se ainda mais irregular entre os ·sf .
tios locali&adoe na fl.re~ sedimentar em relação aos do cristali -
no, sendo que poderíamos agrupar os três primeiros (Jacare!,São 
Jos' dos Campos e Taubat4) em um tipo, Guaratingu.et4 aparec~;"ia · 
·~olado" devido possuir seu sítio, na porção sul \la e.idade, e~ 

li.nas amelonizadas oom suas vertentes na is abruptasº 
Para os aitios ins~alados na ~orção cristalina do Alto . . . 

·Vale do Paraiba, notamos que podemos se1'ar4-los em dois tipos. · , 
segundo a tabela e mesmo segundo seus aspectos geomorfo16gicos~ 
Da mesma forma que na classe anterior yemos configurada a sepa~ 
ção de Radel'.lção da Serra, que possue uma distribuição ~- classe 
Q' 19,16~, que somada à classe anterior lhe dá uma distribuição 

1 • • 

'de áreas movimentadas superior a 7~, caracterizando seu s í .. 
. tio localizado à margem do pequeno ribeirão do Palmital. em.um 
bai~o terraço aluvional, numa parte mais ampla do vale e rodeado 
por .colinas oristalinaso 

_ 3á para Paraibu.na e Natividade da Serra, inst~lad~s em 
um terraço rochoso reentalhado por erosão, encontramos as ma;io ~ 
res frequlncias de· declividades nesta classe de mais 5~, o .que 
ocorreu ilWersamente para os sítios instalados no sedimentarº · 

Poi introduzida uma sexta alasse para caracterizar as 
"4reas não auceptiveie à urbanização"" para justti'ioar a presen
ça de um rio de grande porte, aomo .S o caso do Paraíba, PBraibu-



. o··· ,, t ·~ 
na, Guaratingueta. .e outros; -CQmo tEl.iubém as âreas que n&o foram 
cart ogra:f'adas, ou mei:tior, que não fo~ 1e·vantad~s em al time ·~ 
tria (clirva de• nível) .. 

A introduÇão . dessa ·sexta ·classe ·.·se explica p_elo ftl

.t o de que no tratalnerito estatístico devemos 1evar em conside -
rao~o t~das as áreaà a : serem medidas, ou seja ·~ ~hegar a 100~,e' 
consequente•nte obepr .a um tratamento estatistico ma~.s apura 

.._. .... . - - . . ' - . -
do 'qua.ndo ·do estabeléóimento dos· ·desvios relativos e.rrte~mo pa ... 

. . .; . . . . .,, '.. ,, .. .. ·. ~ . ' . - . ·, . - .. . . . 

ra adetenitiac;ao dH ooef'icientes de correlaçao entre os dife 
rentes .tipos de siti<>s • . . . ., . . . · 
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.Ao anal.iaar a tabela 4a distribuição areolar atravls. 
ele uma oomparagio entre os diferentes tipos de s!tios aesund~ a 
varUlvel (4eolivida4.e) e 8'Q88 v4rias modalidades (classes) pu ... 

4eJ10e cheaar • wa oonatatação ~4via de que existem dois agru
~oe 4e eftioe e tamb4m sítios que não se enquq.dram facil -
mente •• nenhua 4ea,ee dois grupos, ficando isolados em uma 

olaaee 1nterm41'riao 
Bate tip0 de observa~o foi poae!vel .pelo fato de co

nheoerllOB ~ pari icularidades da compart illentação t opográ 
. -

fioa 'lU8 ·oada a!tio.poasui, o que nos permitiu chegar a uma su~ 
divieão · tipoldgioao · 

i eviclente que quqlquer trabalho de _pesquisa necessi
ta de grande mfmero de informações, do quQ,l ut.ilizare!ll(>s apenas 
uma parte, ou ee~, as Ul:to.rmaçõea mais significativasº Podemos 
tràba'Jb.ar com grande m1lle~o 4e variáveis, e posteriormente u
sar eO.nte a1.gaJIB8 delas. 

fto aa.o -cla tipologia dos. s!tioe urbanos.seria neces -
s4rio . t~dm ~-~e .• ro . de _·cl~des, :mas .a . quonti4ade t'J~ 
da ooao amos~ra ~o s~fica q~e tenhallos .ao final.de um pri.-
aeiro t~tamento e~_at!atico, igual .n"d.mero de. a!tioe urbanos,, 

llUitoa. de~~s estai-isa e~~dos _dentro de. um tipo ou de um 
grupo, que se aprox1- -is uns dos outroao Teriam.os tamb~m a
quele~ que nãQ .se a~us-tariam ao· oon~unto, isto ~ teríamos aque
les s~tioa que •• ua deterailaado momento, em uma certa moda1id! 
ele ~ varialwl, f'ioariam adstritos a ura f)rupo e logo a seguir, 
na. outra mo4&114ade, eat~iaa mais pr6x~o. de outro grupamen .... 
t~º Seria. .oa a!tioa •isolados• dos gruposº 

~Por outro 1-do _seria Imito dif!oil trabalhar em um 
computador ooa ua mblero elevado de sít:tca, p()r mais potente 
que fosa• . º aparelho, pqi• sua programaQão seria muito oompli 
cada 'e trabalhosa,. e poder!aaoq, em oertos casos, ohega:r a re ... 
sultacloe não mito satiefatdrios quo.ndo dos grupamentosº 

O.ideal seria trabalhar no .estabelecimento das corre-. . - . 

laçõe3 exi.st~es entre os . fen8menos geográficos, como no n9s-
so caso, e chepr a uma matriz desses coeficientes de~ x dez .. E!, 
ta .. seria consequl~j.a de um agrupamento ~-os Vatrioa s!tios exis
tentes ou estudadosº 

Ro easo especifico trabalhamos primeiramente com os 
sitioe de Jacarei, ~o Joa4 dos Caapos, ~aubaté, Guaratingu.eta 

e Redenoão ela. Serra,, Observa.Ddo.ee a distribuição areolar da 
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vari4val nas suas dif'erentea modaliclades chegamos a uma primei 
ra concluaão de que existe• aitios .que se aproximam mais um do; 
outros, ooao 4 o oaso de s&o José 4os campos - Taubat4, ou são 
Jos' dos oampos-Jacareí, que potem ser agru~ados para f9rmar u~ 
ma •tris tris X trts, •is simpl.ea de ser des_enTolvida. 

Ainda segundo a tabela de distribuição areo1ar nota ~ 
mos que Re4enc;âo ela Serra estd oompletamente f ~ra desse gru.pa= 
mento, o q,ue não acontece com QuaratirJp.etd, que embora no mo~~ 

mento não pna aer ag.rupado com outro e:!tio, pertence ao grupo 
dos localuados ea '1-ea sedimentar. 

tabela ele distribuição areolar das dec1iVi"84asº 
(tabela l) 

!abelB pe.ro1al. da 41stribu1om> areolar das deo11Y1dades 

Ãreas/De- Jaoarei SoJoCampos Taubat~ Guaratin Reddnção 
clividade -guetá da Serra 

< 5 70,66 73,54 . 80,55. 45,28 J.5,98 
5 - 10 .. 3,32 8,98 7,76 10,15 2,74 

10 - 20 13,64 9,46 10,93 13,38 9r.52 
20 - 50 9,55 6,22 0 9 71. 20,62 52,60 

> . 50 . o,ao · 1,22 0p05 7,82 J.9 ~; 16 

&olloSoUo 2,03 0,58 - 2,75 = 

Para :tixar a •triz três X três eg:rupamos as distribu! 
çãoa areolares de são . Jos~ dos Campos e !aubat~, que são as duas 

que mais se apro:z:imam º Este agrupamento dos dois s!tios foi esta -belecido a partir da ~dia arit~tica das cifrae correspondentes 
às moc1alida4ee 4a vari,velº 

Por O'ltro lado ordenamos os desvios relativos em fun. 0 

ção do valor médio aa elasee, que tS àa ord6JD de 16,66~, para es
tabelecer o deaYio _padrão, pois atrav~s desses elementos podemos 
chegar aos coefioiernes de correlação de Pearson para cada sitio 
estudado (tabela 2) º 

-



Tabela 2 .... Ta.b~l.a de diutribúiÇãt.) are&iar e dós d&si;ios. 1·07 

·6,jOfA" '1V4~4· , V.4&.0ft di • d3 ·'TAUa.ti Tl 
I .nK4tU!t u.• 

<5 4528 . 10"6 J6,66 +6419 +28,6a +54,,00 

s-J(J. 8,,1- /0,JS 382 16,66 - 8.,29 - 4SJ ..;., 3,34 

.1()·20 . JO,J'J . '' 66 - ~.,41 -
ao-30 a4h 
>SO~ 464 

6Jl.S.IJ 429 
rJIJ()O 

Utilizando-se doa ·àenioa •tabe1ec14oe entre aa dia -
tribuiçÕes areolares de cada aitio· e o valor m44io 4a claeae,paa -samos l determinac;ão do desvio · padrão ·(r) «1• ee1' o reaultadõ 
da elevação ao quadrado de ca4a desvio relativo P8l'a ca4a moda:t.,! 
d.ade da variável 

A partir 4esan elementos da tabela po4ell08 in~i&r ae 
operações estatíatice.a para 88 chegar aoa coe~ic1*ntee 4e corre~ 
lação entre os diferentes tipos: 4• sitio: • · . · · . . . 

· Esta correlaçao aeril :f'eita atrav,s· de ~nto de 
sítios, dois a dois, tomando-se os desvios apurados ea. oa4a elas 

. ~ ' .... 
se de declivida~e 111ll.ti»licando-oa, 1evando em ocmai4eração o 
sinal alg4bricoo. Ao mesmo tempo que detueaoe aa mltiplicagõea 
dos desvies somamos os resul~adoa parciais tamMa tendo em conta 
o a inal al~brico do produto. 
_ Peita essa soma"\dria doa prod:atoe 40. 4Nvioe, tiramos 

a ~dia aritmt$tioa, isto ~. Aivitimos a aomat&ri& pelo mlmero · 
de clal,ses de deolividadeo O reiNl.ta4Ó deaaa operação • · a C<t..)'8-

riancit-.. 
A opera9ão seguinte 4 4iv141:r a cq ,aria.d;apelo prod~ 

to dos desvios padrão já estabelecidoso O ra;ul:ta4o •e~ o coefi -ciente ~e correlação linear, tambeim denomimdo coe:tioiente de 
Pearsono 

. . ' 

Como resultado deasas correla9iea chegaaee a uma pri -
111eira matriz de correlações tr8e X tr8a por ~mo doa a1. -
tios looali~ados na 4rea doS'edimentar,q~e 4 a .. .a111te1 



(1) (2) (3) 

{l) Taubaté/SoJoCempos 1,00 X X 108 
(2 ~ Gusratinguetii 0,9.3 l,OQ X 

(3) Jacare! 0,99 0,96 1,00 

Poderiamos tamb~m ter agrupado faubat• com Jaoareí, ou 
meomo, são Jcs~ dos Campos com Jacareí e o re8U1ta4o não seria 
Imiito diferente dos q:&1e chegamoe na matriz acimaº 

Não poderiamoe agrupar CluaratÚlgll•t' com um 4oe outros 
sitias para instituir a matriz doe coeficientes 4e ooJTelação 
pois oe reau1t~dos obtidos não aeriam 11t11to aatietat6rios nes = 
a e agrupa.manto ... 

como observamos na tabela 1, -Redenção ela Serra se a ·
presenta como um tipo totalmente "isolado•, diferente doa ante = 

riores., devido â·diatribuigão dilerenoiacla 4e ama 'reas de de -. 
clividadeº Isto decorre do fato de Re4enoão ta Serra pertencer 
à. parte do Cristalino da Bacia do Paraiba, e d.~- mn.eira d_eve
rá ser relacionado e aeamo colT9lacionado coa outros tipos de 
sitios pertenoentes à mesma alreaº 

Foram escolhidos para efeito de correlação, os aitioa 
das cidades de Paraibuna e Hativiclade ela Serra. 

Com o acr,scimo desses aoia outros aftioe e 8'U&S ree ~ 
pectivas áreas distribu14as nas diferentes olaaaea deparamos com 
a segu.inte tabelai 
~abela ; ~ Tab~la de di•tribuição areolar e doa deS'f'i.o•. 

~&46 NÇÜ N4TÍ:fiD• ~LO• cJl s.e~ - "' ~ HCW 

<5% 1~98 15.18 16,66 4h1 

S·JO ~1~ ~,e9 J6,6b gss 

.ICJ· 20 ~se S,18 '""" 20·50 52~60 2229 
:>Ga J9,J6 4~93 16,66 ... 2,&0 

L.N.~.\J. /46' 
"T071'/$. 
(j 10400 JOtAOO lf'AOO 

Ele.borado os cálculos daa ct_,variandaa eetabel.ecemos 
os coeficientes de correlação que irão tor1Br outra •triZ trla 

Ã. tr4s. 
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l lle4ençâo &. Serra 1,00 X X 
2 Paraibana 0,33 1,00 X 
3 Dt 1 vida48 c1a serra 0,50 0,97 . i.oo 

J)eata :11eremos ua outro agrupamento de ef tioa urbanos 
~· O&l"&otarietiooa, todoa, at4 oerto ponto, oorrelacionadoa en 

. 1 . . -

tre ei, pr~iJ&]'lllJ'te Paraibuna e Bativiclade da Serra, e Reden -ção da SeJT& paãea a te~ ae aesms oaracterlstioae c:,ue Gv.arati~ 
gaiettl, cl~erindo d~s a!tios pertel'lOente~ ao primeiro agrupamen= 
to por ••r i8ola4o. 

~td o presante,· a sub-divisão em •trizes trOs X trls, 
aos prop~oiou e oonf'ira<Rl uma definição tipoldgiea dos aftios 
perteno-Jltea ao G-.dillentar e ao Cristalino possuirem caraoteris
tioas 4ifer~ea. 

Batas dit'erenças po4erão se acentuar quando estabele = 
cenaoa 8' correla9Õea entre todos os sit 198 ea estudo, e a ma C'!' 

tris tinfl 4oe ºcoef1c1antes de correlação~ 
Otltro tipo de collStatac,io de agru.PIJ!Dentos dos sítios 

em estudo, 4 o 4as superftoies desenvolvidasº Este mltodo não ~ 
mu.ito ~ - ol&ega a ter um rathumento de ~i_se bem me s · 

lhor que o anterior, e aerve para aperfei90l1-lo. 
CODaiate em fixar as superfioi~s des_envo1 vielas de cada 

olaaae, 'rocurar a secante correspondente ao ~o de inclina -
çio de oacla WIB e multiplic!l-la pela distribui9áo areolar res · -
paotiva. •nor expl.ioaato, conaiste ea medir as . tlreaa na pr6pria 
vertente e não na _8'1& pro~eoão horizOZltal. (mapa)º 

Deua ope,.....So resultarão ci fraa bem pr6ximas das an---y- ...__, . 

teriorea, em cu~os tota~a, para cada e!~io ten:i um "coeficien ~ 
te",: que peraitir4 fU&J>-88 .. UDI agrupamento, oomo demonstra a ta
bela da~ seguinte. 
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ld. clesornemO. a apl.ioagio datHniea 4e representa -çãe cnlftca k tipQl.ogia 4oe sitioe -qrbaza.os na primaira par-

ÇOli ~fartnoia a esse &88Ullt o f'oraa aborda~ alstt
llB8 t•caioaa cr4f'icas para wrificar as earacteriaticaa do .re 

. . . -
le•o, laaaea4aa • cr'ftooa ele ba.rru (hiatOgra.a.a) e de li -

. . 

Db88 ( cuna. oliaocr4f'icu), que noe 1eTBll a reeul. tadoe aat is 
. -

tat6rioe ecmo primeiro estqio 4e ~iee para estabe1eoimento 
a. uiía tip01.oeia a. 81ti• ~. · · 

llilta aúl.1-e 4• tipologia torna-se •is refinada se 
paae&1'90ll a •pregar 18 orit4rio eetatistico, -is apurado e 

. . . . 
-.ia. ob~etin, • 4e ft.xar • ooe~ioiente11 4a correlaçao de 

·hars•. 
.&IR• 4o nata, ~ deixar bem ol~o que adotare 

. . -
w o ooef'ioiente 48_ o~oão linear cemo baa•, pelo fato 
a. aer ••t• ~ procMao &e otll-1.o ntatiatico •ia adequado ao 

· ouo •peo~.ico •. 1 . ~ 4~ .poa.eoa ,eatu4ae te . natureza po&rU! 
oa - que . o ~plicu• o• renltadoe CClllPl•t•arnte · -tiatat 6-. . . . . ~ . . 

~ioa. A~_'-t• .Qe H'tatiatioOll la escola n.roplia recOll8a -
claa, M quoee mioria 4oe . trabalhoe 4e mto4oe q~ntitati'YM 
aplioüo9 ~ ~na. a utilisatáo 4o X 2 

º . · · 

-: O ;e, 2 foi ~i.,wate ecmcebi4o para coaparar. w 
üavi11R19'o •t•t1atioa o-tata4B., o• UM .Uat.rUNigão P! 
clrie • . OO!I& efeito, ao ••·.r.w 11ma acm4apa1 mnca. ternaoe U1B 

••~ia .na ~ia, exata•nte 4e acordo com t~ 8.iatri- . 
bv.iolo. 

:ru.- Ull& aonfepa por aaostragem 4e diversas •~ 

~ oa~o rel&YO ae apreeate -bea ªhomo&tmo• em 8U8ll formas. 
Par Mia "hcmQltuas• que ••~aa ntu 4reu, eacollü4aa, a na -~ não poda reprodusir - 41atriwição f&aa1 a mtra,po,t 

' . 

qU.e W tenlllln.aa aleat6rioa • llan~ · erroa m pr6pr~ amostra 
. -

gua reaul.taato seapre •• 41.terenoaa. 
. Jlo no. enen4er .. . • •iorea ocmeideraoõee acer-

ca a~ . J,,2 º Para ·•lhor aohar a oolooaçio .referida no J>&nl«r! 
to anterior, clareaoa .1irte emploe · bem aipi~i.Cativoe de cor
relaoão 4•: eitioe ptrte~entea .• 4aaa '2-eaa 418~1.DtU,fooo 4e 
noaao .e8"u4o. , .. 

Deeta alr~a ftll08 tcmar um 4oe aitioa como baae 1Jac! 
rei, • con-e~i~lo o,oa trh outros; ua 4o .me•o setor do 
Setimentar, que • ~o J oe«i doe Oampoa 1 oe Olltroe dois do Or1!, · 
talino 4'. B$Cia do Bio Para1ba, .qu aão Paràibuna • Re~enção 
da Serraº 



O processo de cál.~o do 'k.2 deve observar sempre 
a me&• ordem de correlação, 13tG é, ae tomarmos uma dis·liribu! 
ção areolar 4aa declividades de um si-tio em relação a outra, 
esta 4ever' aer mantida na ord••• caso ountrârio os quodra -

doe mo maia seriam comparáTeis., No O&.~C> de Jacare! 'RÍ'llOS es
tabelecer o "X. 2 em relação ao~ si tios de são José doa campos, . 

Paraibana • Redenção da Se:tran 
Tomamo. a distribu.ição areolar de cada c1asse de d,! 

clivi4a4e doa sitios e subtraimoa do maior o menor, na.a res
pectiY&a classes e assim teremos os valores abaol.utoe ( v.) das 
dife~n9881 

. . . < 5" 5 .... 1°" 10-·2°" 2()c.s5~ . >5~ 
S .. J? 7·3,54 

J ,, -70,66 
SoJ? 8,98 
J~- 3,32 

. J ~ 13,,64 .Jl'9,55 s.J.2..1,22 - - J~0,80 S,,J,. 9,46 . S.,J,_6,22 

2,88 5,66 4,18 3,33 0,42 

: .. _, 

~Oilallos cada Umá ·a.nsaa dif'ereilÇaa encontra~ entre 
. . · · . . ·... . . . . ·_- - . ' .. 

as dietribuiçoea areolarea e el.evando-ae ao quadrado~ imediata 
mente dividiJao-~ · reape!Jtivamente pela ' d~stritNiçãP(areolar)
to•t& ca.o padrão, de cácla c1aea.e. · 

·:. ..·. . 

20-5&,C 

ll.,0.2.' 1,16 
9,55 

~ ... 1~ 

J.g,o3 _ 9,64 
. 3,32 . 

> 5°" . 
.2.t18 = 0,22 
0;80 · 

104°" 

17,47 = 1,28 
13~64 

O resultado da divisão é igual ao coe~iciente º 
A aomatôria dea resultados, .coef'icient,a encontrsdoa 

. ')f 2 . 
em cada claaa~, vai noa dar o "- qua 4 de 12 1 42 ,, 

Este resultado nos mostra que o correlacicme.m~nto 6~ 
. . . . . . ·. ,...: . . . . 

ristente entre Jacarai e Sao Jos' dos Campos é Jlllit~ bom, por 
se aproximar baatqte do z,ro~ 

· !romand.ô. agora· Jaoareí~PBráibuua. para efeito de exe!! 
p1o, efetuadas. as mesmas opei"'B9.Ões do caso anterior,temosg 

'· 



~~ 5~ 5-1~ 10-2~ 20-5~ > 5°" 11~ . . . 
J9 70,66 p 9 4,,29 J9 13,64 p9 17,52 . p(> 54,67 
Pº -15278 . JQ - 3i32 Po- 5118 Jo -9,55 - 0 1ao Jo 

54,88 0,97 8,46 7,97 53,87 

. Elevámos a diferença ao quaclraclo • 41'ri.41a• pela 
distriblli~o areolar tomada como padrão. c!e cá4a cl.auer 

.<. 5" 
3oOll.,81~ 42 , 62 

7p,66 

20-5~ 

63,52 r: 6,65 
9,52 

5-1~ · 

P•2i ª o,2s 
3,32 . 

.. >5~ 

l~ 

;z;, ~7 li: 5 ~2' 
13,64 . 

' 

·2 o 8~7,67 3 622 00 a: o , 

o,ao . 

. Pazendo a aomat6ri8 doe coefioient• t ... o 
-i = 30616,ao 

Eata alta ·oura encontracla .para o 1...2 48 Jaoare:l-P! 
raibuna, vem 4eaonstrar a tal.ta de correlaoicmamto eatre oe 
dois_ tipoa 4e aitioe, be11 como eYiünciar ma 4ieperaão m.ito 
gnmle entre a primeira correla9Ão feita. Jaoarel-são Joe• toa 
C8mpos,colooan4o oa gnipamntoa • dois tipoa bem 4e~inidoe" 

outra correlação que podemos f'aser para ereito 48 
constatação, ' e~re aa 41-tri'buiCJÕee areolarea 4e Jaoare! e 
Re4enção c1a Serrao 

Obedecendo a mesa ordem 4• operaoõee doe euapl• 
preoe4entee, seapre tendo Jaoarel o•o base daaae oarrelaoiona -aento, para não alterar a · sequlnoia e ·-.ut9Jl4o-ee a 4~ribQi-
:ção areolar de Jacarei ocao clenondnador para o. eat~eeiMDto 
dos coefioiurtes ·de cada olaa.,e, taoe: 

. 4'.. 5~ . 5-1~ . 10-2~ . 20-5°" 
J. 701 77 J9 3,32 Jo 13,64 R952,60 
Bo 15p98 Ro- 2174 Bo- 9152 J-: 9,55 

54,68 0,58 4,12 43,05 

. '.). 5~ 
ll, "19,16 -J. o,80 

18,36 

Elevando oa coeficientes ao quq4rado • 4iri.4in4o pe
la 4iatrib1liçáo areolar 4aa dif'erentes olaasea 4e .Tacarei, 



/ . / · 

?0"··5o,t 

_o_..J.3_;;:: O;J.O 

3932 

/5~ 

io.,,,2()% 

16~2·1 

13:}64 
115 

10853,30 ~ l9g40 
9il55 

_illg09 :: ~1,36 . 
0980 

Prosseguindo na ordem da.e operaçõee, fazemos a soma 
t6ria dos coeficientes parciais e obtemos o 'J._ 2 = 484,41 

Cotejando os tr8a resultados obtidos podemos class! 
ficar t~s tipos de sítios urbanos comp1et~nte di:terentes e!
tre si~ quando um deles ~ tomado como baseº 

No \11.timo caso, Jacarei-Redenção 4a Serra, notamos 
que o 'X..2 coloca esta · correlação ea \Ili nive1 intermedi4rio de 
tipo de sitio, n&o se aproximando de nenhuma das correlações 
antei:iorea º · 

Tomássemos um outro tipo de a:!tio como base, ou in- · 
vertessemos a base do denomil'lador, te~oa UJ1 re~ta~o bem 
diferente, mesmo que Jacarei entra.ase nessa correlaçãoº 

. . 2 
No caso ele se utilizar o cllc-..ü.o do 'X. para nosso ea 

. . -
tudo, teríamos a possibilidade de quarenta e dois orit4rios de 
ligação, permitindo .melhor obserTação atrav4s desse tipo de a-~ 

nal~se dos possiveia agrupamentos tipol6gicos de sítios urba = 

D08o 

Podemos verificar que quonllo as diatribuiçÕea areole 
res se aproximam ·aiu.ito entre si; o 1..2 vai se ·áproxilland.o de z; -rc e à medida que este vai se afastando de zero, significa que 
as.distribuições areolaree eatão taml:>'m sofrendo um af'astamen-~ 

Ora, sr/ encontraremoe o índice zero quando :fizermos 
a cor·re1ação da dis·tribuição areolar de um sítio com 31e mesmo . 
Em nossos exemp1os foi verificado que wn s6 sitio se aproxima . 
do sítio padrãv, os outros possuem o seu1..2 bem afastado deste ? 

Outro tipo de antiliae possível para o caso dos eitio8 
urbanos d a possibi1idade de se fazer agrupamentos tipológicos 

! dos mesmos, escolhidos com base nos deevioa e desvios padrão ..,. 
estes reunidos atr~vés de uma mensuração de forma tal a dar as 
suas jnterligaçÕeeo 

Acrescentaremos, que todas ae varia9Õea pertencem à 

mesma ordem de meusurac;ão P mas devemos pro01,U"Br suas corres"'; 
pondOncias k base de :tatorea 4e simi1aridadeo 

A variável para o nosso caeo ' a d.rea relati.,. das 
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4ilerentas cl.asaee de 4ecl.1vidade, consequentemente a mesma º!: 
clam de mensuração, e o t'ator de ligação é o coeficiente de cor -rel.$.ção, que torna poasinl ests':?elecer as similaridades ou -nao ... 

Devemos mostrar que a vari,vel pode ser organizada em 
grupos significativos utilizand<r..c.Se da tabela de distribuição 
areolar 4ae 4ec1iYidaclee, retirando~ ,s~ desta, os desvios e os 
desvios padrão para efeito d.e análiseº 

,Atrav.ta dos dados forn&cidos pela tabela forma.remos 
pares 4a e:ítioe para serem correla.cio:pB.df::ie, num to-tal de vinte 
e um, obtendo vinte e WllB comparaçõesº 

TÀ8ELt1 6é".,fAl DO DE~ VIOS ~c- IJE"S V10 PLJ DRA O . 
S. 'JO~j 

~4CAIU./ 
~ULJRô - . . 

CL~SSES J)Ol 'nll.J8A7'"& , ~E'DEN'ÇMJ RJRAi&l#t< 111~711111>~-

·- ··· -~ · --·- · C~MPO~ 
TllW$l/&?~ /)~ . 

· ..:.·. - - . 

<S +S4,oo +60.,88 + 6~89 ... 28,62 - a6B - asa 1' qtl 

s-10 -1~34 - J.,68 - 890 - 6,$1 - /3,9Z -12,31 - ~ss 

10-20 - 3~DZ - l20 - ~~73 - ~28 - .,.J J 1, - Ji48 - lZ6 

20-so - 1,JI -1a1,1, - 15,9S + 3,96 i-3~94 + (),86 + ~63 

>SO -16;86 - 15,44 -f,;{,/ - 8,84 + 2,50 +38Pl +êl21 
.t(~L~ Mfo 

- 14,63 - /6,tJB - 14,IO - /6,,l, .SIKUT.OI -/6,,6 - 13,91 - /6,66 .... -.mi. ....... ..a;~. 

fzZ/,,90 q:~JJ f:.31)62 f: l-S;ê3 f-:/9.08 (/: 1~65 ó'~1~4., 

Tomamos os dados referentes a Jaoe.rei e vamos tormar 
pares com os outros dadoa referentes a cada tipo de sítio;ter_! 
mos 8'&im um total de seis pares para serem comparados · inicia!. 

menteº 
Como primeiro par temos Jacarei-são Jos' dos campOBp 

que a primeira vista possui uma distribuição dos desvios bem ,! 
proximada, mas neceseitamoa analisar classe por classe de dec12:_ 
vidade para termos uma idâia mais exata da.a possíveis correla= 
;ões existentes entre oe sítios ~ 
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Ba elpse <:: 5-, aotaaos que aeus cleaYios ãe aproxi .. ~ 
- laas'tazlta, e na segun4a claaae d.e deolividadea, 5-1~,va 
w encontrar lia 491'inAncia 4o desvio 4e Jaca.rei s&bre o de 
são Joel doa Oallposº Isto vem evidenciar wna baixa i'requ~ncia 
4e área.e com Haas dec].ividadea no aítio àe Jaca.rei,quebrando 
aaaiJD o ritmo do releve, ao passe que para aeu par a frequin
eia ainda 4 !Mlixa, me.a um tanto quo.nto a anterior, como evi-
4.ena~ aeu de&TiOo i nesta claaee que vamos el)C'ontrar a maior 
di~erenqa noa 4.eevios entre aa claasea ao par. 

Nu claaaee aep.intes, 10-20~ e 20-5~, c~tiJw.am9s 
• ter 4iferenqaa, - mo tio pronunciada& cO.o na anterior. 
Jte•taa • diferen91U1 •• equiY&lem, sendo que Jacare:í continllB. e. 

ter um trequlllCia de claue .JP&ie ~i::pi.q~e são Joa' dos Campos , 
Nu ela.e••• de>~ e A.NoSoUo (áreu não suscept.f 

nis • llrbanizavio), as diferenças dos i.eevioa são as mais bai -m, T•ltalldo aeaiJa como a primeira (< 5~} a se apr~ximar bas-
tante!' 

Poclemos .4ber que etrttt par eatá bem coITelacionado P!;. 
lo tato d• 4eaYi08 paclrão poaauirem e if~ bem pr&címas e suas 
dietribui9Õ•• do~ deeri.oe aa assemelharemº 08 4esvioa padrão ~ 
oe q,ue maill H aproximam 8ll todo o conjunto doa se.ia pares for 
mdoe coa Jacareio 

Para o par Jacarei-raubat4, na pri.Jlleira classe de de~"' 

clivi4ade encontra.moa a maior diferenga em re1ac;io às clemais,m9s 
trando que t?aubate poaaui frequlncia mu.ito ~e nesta classeº 

lia classe 4e 5-1~, ocorre aproximadamente o mesmo que 
ao par anterior e DB de lo-2~ mant,m-.e a diferença,embora me= 
nor que Jacarei-são J•' dos Cnmpoa., 

E no dom!nio de cl.aa•e de 20-5~ que vamos encontrar 
a segunda maior diferença entre oe desvioe,evidenciando para o 
a:ltio de Taubat,, a quase Q1188DC.µi dessas áreas de declividad.e ~ 

e uma ruptura do ritmo de relevoº 
Nas dlJllS eu'beequeutea vai ocorrer a mesma aproxima.c;iio 

d.o par anterior, um bom relacionamento entre eeus desvios., 
Nos desvios padrão temos uma grande di~erença,mas mes 

mo assim não seral tão significativa qU411to as demtis que ae se °"' 
pirão nestas comparações que fazemos com Jacare:L 

Em Guaratinsuetà nota.moe desde a primeira elasse,des~ 

vios bem afastados, evidenciando .a perda de frequência das ' = 

reaa neaaa clasae de declividadeº Ainda possui desvio positivo 
11188 mo chega a ser oamparável com o dos pares anterioreso 

A diferença tamlMJm ocorre na classe de 5-1~,mas a · 
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laaixa frequ8ncia aepnAo oa deayioe é maia acen-tuad.a e• rela
oio a Jaca.rei f'a'to ~~ canstatado :o.oa parea anteriores., 

A claaae lo-20" p098Ui aito boa aproximação entre os 
ai'tioe, ~ qu vale 41.ser que nae trequêDcias areolares se e 
qlU. valello 

1 na olaa•e ele 20-5~ que vamos encontrar a primeira 
innraão 4e 49191Mncia do deavio 4o aítio de Jacarei com o de 
Guara°'ingwtttlo lfea-ta classe, para Qaarati?J&uetá o desv~o paeaa 
a aer P•itivo ao paa•o que Jacarei continua negativo. Isto e14 
nitica que o iDicio 4e uma frequlncia maia acentuada começa a 
intlueneiar na moYimenta.ção do relno do sitio ele Gvaratillpetá, 
quo,D4o em Jacarei tal frequ4ncia se coloca bem altai.xo do valor 
adio de oa4a clane. 

na oluee 4e >~ aparece outra· diferença significa .... 
tiva ao par : Jacarei possui um 4esvio lMtm pr6ximo ao YRlor 114-
dio 4a el.aaae, e o 4e Guarat:irlguet' ~a metade deete,.o que in,

dioa mior rntquaneia deeeaa d.reas para Guara.tinguetal. 
Oe aews clalni.oa paclrão não possuem um bom relaciona e .. 

ment~, &CU8$n4o a mâior diferença existente entre :todos os de,! 
viu peirão. 

O par Jacarei-Reden9'o da Serra vai se apresentar ba.!. 
tante diferen'\a 4oa anteriores. Ka prime ira claeae notamos uma 

cliapereão doe valorea, eyiienciando u.- fraca incidbcia do des -vio de Redenoio da Serra, ccmaeq,ulncia da . maior movimentação d& 

~l:PVo e baixa ocorrtncia ele '1-eaa planasº 
Já na classe 4e 5-1~, existe proporcio~id•d• de 

cliatrilN.ição9· o que Y&i ooorrer tam~m na claaae AoB.S.U.deaou -tranclo f'r&Cà incidlncia 4easas tlreaeo 
Os 488Tios encontracloa na classe 4e lo-20",mostram um 

predaipinio c1ae áreas 'perteJicen'tee a eata classe em favor de Ja -eareio · 
Nas duaa classes subsequentes vamos encontrar difere!! 

ças marcantes, fato coutatado na primeira classe pelo desvio . 
de Redenção da Serra, de + 3~,94 para - 7,11 de Jacarei, most~ 
do uma grande incidlncia de áreas com d~clividades bem pronun~ 
e iadae, para, na olaaa• ele) 5°"• haver uma diminuição das áreas 
de fortes dGClividBdeso 

Houve a! uma 1nver9ão quo.se que completa d.as diferen
ças entre os clesvips 9 nota-se que seus desvios padrão te.mb~m 

são bem diferenciadosº Isso permite dizer que compar.tvamos si -
tios de topografia gereJ. plana e pnaBamos para os de topografia 
mais movimentadaº 
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Para. os sitios de Jacareí-Pa:i."'aibuna, percebe-se que 
somente dois de 4•Wll ~eovios estão 'bem pr6x1mos; aão es das 
clasaea 5-1~ e AoHoSoUo, repetindo a situação Jacarei-Redenção 
àa Serra .. 

Na primeira classe, encontro.moa uma dieparidade en -,,,. .. 

tre aeU8 desvios, tr&.Eendo a luz mais llm9. vez, a 'fraca inc i 
~ência ~ áreas planas para ParaiblUlB e um predomínio delas em 
Jaca.reio 

Oe cleavios encontrados na cl..asse de 10-·20~, mostra.m

noe um pre4ominio dessa área de declividade para Jacarei 11 e uma 
baixa ocorrt~ia no caao de Parai.bunst como o ja co~tata.do no 
par anterior .. 

Nas duas cl&Baea seguintes,deps.re.mos com o mesmo fa
t <> do par anterior, a6 que o predomínio da diferença d0t~ des -

Tios Y&i recair na de >5°", inver-tendo assim em relação ao pa:r 
anterior, a predo11inlncia da di~tribuição areolar nas classes e' 

! uma inversão total e~ contraste com Jacarei onde predominam 
aa baixas declividades. 

Ae diferenças constatada..~ nos desvie>11 pa<4"ão dão essa 
diferenciação, o que ~4 ae esboçou no par anterior " 

O 1lltimo par . dessa •'rie onde Jaca.rei ti a b~e c1aa re -laçõe• entre oa sítios vai apresent.ar pratica.mente as mesmas ca 
. -

racteriaticae do anterior, maa encontraremos uma distribuição 
positiw doe desvios na primeira c1asse, pars. ambos os sítios~ 
oom ~ dietribui~o dae áreae de baixa declividade 9m Nativldade 
da Serra ainda mito fracas" 

outra d~erença marcante 4 encontrada nos dtsvios pa
~ão, uma elas maiores observadas entre todos oe pares .. 

A a4rie seguinte tem como 'base a distribuição doo des 
Tios de são José doa CampOll em relação aos demais. dando um co!! 
junto de cinco pares, pois Jacarei já teve seu confrontamento 
com São Joaci dos Camposº . 

O primeiro par aerà formado com Tauba.t~, que embora 
posaua uma diferença reiativamente acentuada em duas classes 
(<5~ • 20:.5~) 4 o sítio que melhor ee relaciona com aquele to ... 
mado por base, em todo . o conjunto a eer estudado. 

Aqui es~io os dois maiores desvios padrão entre to 
dos, o que poderti ·agrupar os dois sitios em um tipo bem defini
do, por ser aua distribuição bem equilibrada qugnto as areae,de! 
vioa e deaTioe padrão. 

Este re1acionamentollio ocorre com os desvios ds Gua
ratingu.etá, onde apenas dois de1ea se aproximam dos de Taubaté ~ 
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C·S d&e class es ae 5·-·10% e f .. o N oS ~ U o t es ·~e com maior diferençaoAB 
demais claes&a t erão diferenças nos desvios e na distribuição 
das áreas indicadores de uma movimentação do rel.evo bem -is 

a cen·i>\lada, ou talvez ma.is irregular para o aitio 4e Guaratin= 
gaetá,, 

Com relação ·acs desvios padrão há uma grande d~eren 
. -

ça, por ser Guara.tino"Uetá o aitio possuidor do menor 4e toclo 
o conjunto e sê:o José do~ Campos, o segundo na ordem decresce!! 
te da escala de granclezau 

Nos pares de São cJos' doe Campoe-Redenção 4a Ser -
ra ; Paraibuna e Natividade da Serra, ee repetem praticamente 
quqee todas as diferenças, · e .. om peque~o• pormenores, situações 
semelhante à que ocorreu com Jacarei º 

!romando Taubat~ como ·baae doe pares~ terémoa fato 
análogo, com uma diferença .18ior e mais aoentllada nas relações 
dos desvios padrãov 

Com Guaratinguetá formaremos trêa paree, todos e1es 
com ~versão na distribuição das áreas de 4iferentea dec1ivi~ 
dades º Como estas p8.9S&m a aer •is equilibra4aa, ato l,se a 
proximam muit o entre si, somente havendo inveraõea ·aa dOllinA»
cia de classe entre Redenção da Serra, onde ocorre na de . 
20"--?~ e para Paraibuna e Natividade da Serra na de> 5°"· 

Redenção da Serra ee aproxima maia de Clu&r&tiJ:lgu.etá º 
Os dois outros se afastam do .sítio base,. rasão 4a inYeraão 
da. distribuição areolar d.G.s declividadeeo 

Dois aão os s!tios que formam pares com Redenção da 

Serra 0 para efeito de relacionamento ~e suas dietrib'1i9Õea, o 
de ParaibUDS e de Natividade da Serraº 

o primeiro par possui uma distribuição de seus des 
vios bem próxima na.a classes de < 5" e de 5-1~. ao passo que 
rul de io ..... 2~ vai ocorrer uma boa diferença mostrando que !li 
um predo~inio deesas áreas de declividade no aitio de Redenção 
da Serraº 

Jd na. classe de 20=5°", posaui Redenção aa Sgrra a 
maior de todas as suas :frequências, o que não acontece com Pa
raibt1.na que embora tendo desvio positivo, acuaa dit'erença mii

t o grandeº Na c1ssse de ) 5~, há uma inversão 4a predomi.n&ncia 
do desvio em fayor de Paraibuna com uma dif'erença bem signiti
oat i va º 

Para a dltima classe existe ums. certa aproximação 
dos desvios, mas ainda se faz notar Ull& pequena diferença, que 
não ocorrerá com a distribuição de Natividacle 4a Serra, cujo 
df'sv:i.o nest a classe ~ i:~ ao do Bitio tomado como base, indi 
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canl.o -•ncia de 4.reas a.sae tipoº 

Ko qv.e ta.np aoe aeavioa padrão do par Re4enc;ão da 

Serra-Paraibuna, ªª°''º bem pr6ximoa, o que não eigni:fioa bom 
relacio,,_mo c1êse•• ai-tios, pois tal i'ato depende da aproxi
ma.,ão 4ae cliatribuic;õea º 

Ro par Retenção da Serra-Hativi4a4e ela Serra, a .dis
tribaição 409 4eeYiOll naa classes 4 quase a mea• do caso ante -rior, •OIJl8rtte aen4o esta •is correlaciona4a com a de Reden~o 
4a Serraº Iaao ll08 leva a cliJler que mesmo poaauindo seus eles -
vioe uma 4iferença relatiY&mente grande, não chega ao po~to de 
afetar eea relacionamento ooa o sitio base 4e c•paração .. 

Oamo illtiao par de comparação, totalizando Yintee um 
waoe encontrar Paraibuna-1'ativicle.de da Serra, onde as dite -

rea~ fá9 bem aiga1ficat1vaa, excetuzm4.o-se as claasea de 5 •'fo 
a Ao1'oSoUo, que po8B11811 boa aproximaQãoo 

O• ~ayioa padrão tamWm se apresentam - bastante 
difere?JCia408o Isto n~ levaria a orer que 011 dois a!tioa, a .... 
tra~a de aeue desvios e do desvio padrão não poaauea bom rel! 
ciomunento, maa tal não aconteceº Se avan9armos com os cdl.cu -
los at4 o eatabe1ecillento do coeficiente de corre1ação, vere -
mos uma 6t ima corre1ação entre os mesmos, devido a distribui .... 
Qão compenaada que existe entre oe desvios elas claa~es. 

Po4erfamoe ta&er 1lJll outro tipo de antlli.se atravt1a dos 
desvios 4e se8\1l'lda ortea, °" seja, oa desvios doa deavioa(des~ 
vio de Keller)º Bate tipo 4e amlise não nos le'Y& a r,eulta -
doa muito eatiafat6rioa, por isso f .oi deixado 4e lado .. 

Estudando-e• iaolacl•mente todos os desvios padrão, 
vamos encontrar aprox~ções significativas que nos permitirão 
agrupar os aitioa, definindo assim uma tipQ1ogia difereute da

quela encontracla ras ot;»mparaçÕes doa pareao 
O primeiro.grupo possive1 de ser aproximado 4 o de 

J&Ofi!e,i-são Josl doa Campos, que vai coincidir com os pares 
Jaca.rei-São Joa' dos Campos. e Jacaref-Taubat4, cujos desyios 
formaram um. a.piip~nto bem definido na análise anteriorº 

Os desvioa padrão indicam outro tipo . da sitio,forma"!" 
do por são Jos' dos Campos.J.faubat,, que no estudo dos ag.rupa -
mentos por pares, pertencia a um tipo bem característico. 

Notamos que São Jos4 dos Campos pode figurar na aná
lise de agrupamentos de desvios padrão, t&.Lto com Jacarei como 
com Taubat4 1 1D8f,I estes não possuem aproximação suficiente para 
formar um grupoº 
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Guaratingu.etã, na amlli.ae para a formação de pare~ 

surgia como UJ'.!1. sitie de características . tnmsicio.nais , ("iso-· 
lado") nãc chega~do a ae ligar a outro e Levando-se em eonsi~ 
deraçio seu desvio padrão, encontramos boa correlação com o 
de Natividade da Serra, que tambi!ru não se _ agrupava por possuir 
distribuição bem diferenciada doe deevios º Bate relaciona -
mento não acontecia na análise anterior, poia Natividade de 

Serre:1., estava relacionada com Paraibwlal) UJDG1. vez que suas di!, 
tribuiçõea de desvios muito se asoemel...~vamº 

Tomados agora oa desvios padrão de Redenção da SerI11-
e Paraibuzla, verif~camoa que ae aproximam o eu:ticiente para 
f orma.r outro grupoº 

Anteriormente, Redenção da Serra :t'igura.va como sitio 
"isolado", da mesma forma que QQarati.ngu.etá, DBS, agora liga.., 
se a Pa:-r:-a.ibuna, que na aná.;Jiee . cloa 4eeyios aparecia agrupa
da com Natividade da Serraº · 

· Eete.s comparações dos tipoe de amU.ise nos permitem 
af'irmar que nem sempre os. sities bem relacionados atrav~s do 
estudo dos desvios, estarão bem relacionad011 . tuando os desvios 
padrão forem tomados como base de comparação. 

Isto ae deve ao fato de haver diatrib\liçÕes dos de_! 
vios, diferentes ou bem pr4ximaa em cadac1aliseo Quando eleV!_ 
mos cada d~Yio ao quodrado,estabelecemoa a aomat6ria dos me!. 
moa e extraünos a raiz quadn.14a, para cJ:Legar ao desvio ~drão 9 

essas pequenas diferenças •e t'arão sentir nos reeul.tados., 
Afirmando o que já foi dito no in!oio do capitu1o,o 

1Qortante • aplicar ..Stodoe de ~cul.o J4 CODllagrados pela 
sua ef'icácia, como o 'X, 2 , o coeficiente ele correl.ação de Pea!: 
eon e a análi.ae de m.trises de vari&ncia e ccnar~ia para f',! 
xarmoa 9s agrupamentos de aitioe, ou estabelecer modelos tipo -
16gicoao 
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Keata ~ase 4o trabaJ.ho, f\mdamantaremoa nossa &Dllli
ae da tipologia ele aitioa 11rbanos ea cilcu1oa eetatisticoe maia 
apurados, que pel"llitirão definir melhor oa agrupamentos doa si 
tios eatu4a4os .. 

.A fim de a-tingir tal obJetiYo vamoa noe utilizar da 
tabela doe deavioa, para calcular os coe~icientee ele correlaQão 
entre os aitioa, t-Wm chamadó coe:ticiente de correlação Bra

vaif-Pearaon (1), ou somente coef'iciente de correlação de Pea:=, 
80Jlo 

O cáleu1o do ooeticiente de correlação ' feito à ba

se ~ covar14ncia, que ' a údia aritmética doa momentos prod!!, 
toso 

O momen~o produto, ~ o produto da variá•e1 A pelo V!_ 

lor da yariá~ Bo 
Para chegarmos ao coeficiente de correlação devemos 

utilizar a variancia, que ~ a comparação de uma distribuição 
com ou.tra diatribuiçãoº Ela também pode ser definida como a m_! 
dia dos quadrados doa desyios,portanto extraindo-se a raiz qll! 
dra.da da vari.Ancia teremos o deevio padrão. 

Tomemos como exemplo d\Uls distribuições, dos sítios 
de Redenção 4a Serra e Paraibunao Multipliquemos seus desvios 
em cada classe, levando em consideração o sinal •lg~brico u Em 
seguida faremos a somatõria dos produtos obtidos º O resultado 
será a _vari&ncia, igu.al a 615,59 .. 

Continuando nos cálculos, vamoe definir o valor.da º2. 
vari4ncia, que ~ a -~ia aritmética dos momentos produtos.,Qu~ 
do a s4rie ~or menor que dez classes usaremos a correlação de 
Bessel (n-l)a 

Vari.4ncia 
n-1 

615,59 i= 123,11 
5 

Temosa varibcia, · o desvio padrão e a covariânciaº 
Passemos ao c'lculo do coeficiente de correlação R: 

R . CovoR&~enção, Paraibuna 
(Redenção,Paraib\ma)a: (f Red

0 
v Paraibuna 

R = 1233 11 ;: o. )2S R 
" = 0,33 374,92 

{l) EKRLICH,Stephane et Jl'LAMENT•Claude- Précie de 
,[tatistique , Pol76, P ,.. U,,Fo, Parist 1970 º 
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O coeficiente de correleçio & uma medida do grau de 
linellridade entre X e Y (~) "'--ariando de maneira continua en-· 
tre os 11.mitea de ._1 e t l ., Sera positivo, quqndo a correlação 
é direta, isto &, quqn~o o aumento de uma variáyel correspon
de ao aumento da outraº Serã negativo qu'Uldoa correlação 
é inversa, ts·to 4, para cada aumento de uma, corresponde uma 
di~ição da outra " Quando não ~ correlação entre as vara .. 
veis o coef'iciente e igual a zero" 

Coeficiântea iguais a ±"1 indicam correlação perfe! 
ta, positiva ou negativa• (3) 

Portanto, quando a proporcionalidade entre duas ª' -· 
rie11 de valores e§ perfeita, a covari&ncia 4 i&u&1 à vari&nciaº 
Se a distribuição for a Mama, poráa na or4e• inversa, ~ere 
moe uma correlação i.nyeraa, e o eil'lal torna-se aegativo .. 

Em nosso exemplo o sinal {, positivo, mas o valor R 
não eatá JllD.ito próximo de l, significando que o grau de linea -ridade ~ baixoº 

Nesta f'aee dos cáleuloe, utilizamo-nos 4e um peque
no computador de mesa (4} oncle foram programadoa ea sequência 

. os càlcilos da varihcia, . covari4ncia, desvio padrão e coefi
cien~e de correlação, gravador em fita JJJagn6tica, para não h!, 
ver possibilidade de erros operacionais º 

Te~do como base a ª'rie d.e sete sítioa,objeto de no!_ 
ao estudo, pudemos estabelecer vinte e uma correlações,da me!. 
ma forma como foi feito o a&l'Up&mento de pares. 

com eases vinte e um coeficientes de correlação,co~ 
truimos, não ma~s matriz.as 3X3 , apreeentaclas anteriormente if 
e sim uma 7 X 7 º(Matriz dos Coeficientes de Correlação}. 

Dispondo os coeficientes de correlação na mesma or
dem anterior da and.lise dos agrupamentos,veriticamoa que a 
•traça" (diagonal) da matriz tem sempre o. valor 1,00,indican
do a correlação de um sitio com ele mesmoº 

vamos basear nossa análise dos modelos tipo16gicos 
de sítios urbanos na matriz 7X7 dos coeficientes de corre= 
lação, fazendo uma comparação, somente com os tipos definidos 

ca, -
· (2) JIEYEB,PoLo Probabilida4e;a~licaoõea • estat!ati 

E4oUSPo Ao Livro !'cn1co,po156,RoJo 1 969 •. 
(3) SOOBIS,Eailio. Bioestat1.etica, Poll4,S.Paulo,1972 

( 4) OLIVP!!'! I PROGRADA 1001 
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pelas rel.ac;õee entre oa desvios padrão, para nio noe alongar
moa em ~ep~ti9Õea de fatoe constatados qucindo ela &JMllise dos 
deaviOBo 

Para uma aimples ordenação do :raçiocinio, segairemos 
a mesma sequfneia do agrupamento doe paresº 

Toando Jacarei como base, observaaoe seu perf'eito 
correlacionamento coa os aitioe ae são Jost! dos Campos e Tau .... 
bat~, que P098'le• respectivamente coef'icientes de o_orrelaoão 
de 0 199 e 0,98o 

Forma eewa., tr~a aitios wa grap&11ento tipo16gico 
bem defini.do, semelhante aquele encoutrado 11a amlliee doe õ.es -vios, ma:a que não coincide com o da análise doa desvios padrão, 
onde Jacarei e são Joe' do" Camp.os torniavam um par e são Jos~ 
dos Campos, Taubat,, mitroº 

Quaratinguetá apresenta um coeficiente de correlação 
de 0,96, já um pouco afastado do valor ela "traça•, podendo 
aer considerado como um tipo isolado, com ligações com Jacareiº 

Na amll.1.8e da dietribuiçio dos desvioe,Guaratingaetà 
·jj foi considerado um tipo isolado, somente com re1ação aos 
desvi9s padrã~ ê que ae aproximaya baetante de Natividade da 

Serraº Por ess& razão, preferimos claesific,-lo como sendo wa 
tipo isolado. 

Redenção da Serra na análise 4a distribuição dos de!_ 
vioe, não estabelecia re~a9õee com nenh\lm outro aitio,ligando.., 
se a Paraibuna atrav4s do desvio padrãoº Naate análise seu i 

eolamento 4 bem caracterizado pelo coeficiente de correlação 
de 0,460 

Observando-se eonjuntamente os coeficientes de Parai 
. -

bana e Natividade da Serra. podemos dizer que, e• relação a J_! 

earei, eles s& constituem em tipos isolados de sitios, embora 
poal!lam formar um agrupamento tipol6gic·o semelhante ao apresen= 
tado na análise doa desvios, se considerarmos que ambos poasu- · 
em wn oo~tioion'a 49 oorrelaqão 1'1veraa, meamo apreaentando . . . . 

snnd" 4lferençca, =0,10 • e.0,oeº 
~.ma4a slo Josd doa Campos como base, notamos que ae 

t' '-• ••rx-elacl,..4o com Taubat~, cujo coeficiente ~ de 0,99, . . 
Tin4e & c•nf~rlllLr D acrupamento tipol6gico da amilise anterior 
(4e Ja0&.rel)~ Ae 41.ot~ibuiçÕes areolares desses dois sítios es 

. -
tão b?• prdx'-8. a ponto de tarem sido anterior11ente agrup&-

d.os .Ccenjugado de altios).na análise dos histogramas,para ser
vir de base de comparação .. 

B• relação de são José dos Campo~, Guaratinguetá, o 
coe~iciante da correlação do último sítio acha-se um pçru.co efas 
tado, confirmando seu ce.rtter de isolamento tipo16gicoº 
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Os demais sit ios (Redan.çio da Serra, Paraibuna e · N! 
tividade da Serra) constituem-se em tipo~ isolados quando dir~ 
tamente comparades a são José dos Camposº Verificados no enta~ 
to seus coe1'icientea, ·notamos possuirem todos, correlação in ~ 

versa, poaaiollitando UJ.18 subdivisão em dois tipos :Redenção 
- NÃ71V/D4DE la4 S61fRd 

da Serra-e Paraibanaº Esae fato não oco:-reu de maneira idênti -
ca nos agrupamentos anteriores, onde Paraibuna e Natividade ~ 
Serra ccmatituiaa-se em Ull tipo e Redenção da Serra em. outroº 

Passemoa a Taubat' como baae daa eorre1açõea.Guara
t1n&u•t4 apresenta coeficiente de corre1ação IBia afastado do 
que na comparação anterior(com são Jos4 doa Campos), mais uma 
vez cantirmando BU88 caracteristicas tipol6gicas j' observadas 
na an'1.ise dos deavios e deavioe padrãoº 

Oa tr8s sitios restantes podem ser cOllllideradoe não 
correlacionados . com Ta'àbat,, pois possuem coeficiente de cor~ 
re1ação inverasº De acorde com a diferença de seus coef'icien
tea .~odemos agrupá-los ele duas maneiras: Redenção ~ Serra,N!; 
tividade da Serr-a, ou Paraibuna, Redenção da Serraº 

Pudemoa observar at~ o presente momento que ficou 
mo.ito bem caracterisado o agrupamento.tipológico formado por 
Jacarei, são José dos Campos, Taubat~º Oa coeficientes de cor
relação :.tdoa demais e!tioa de encontram _ um tanto afastados ou 
são coeficientes de correlação inversa-ª 

Guarati.ngue·tá em suas correlações cq Redençâ.J da 

Serra, aparece bem a.f'astada, confirmando gf&ra os dois sítios 
ua isolamento, visto que Paraibuna e Natividade da Serra por 
possuirem coeficientes de correlação inversa, podem ser agru~ 
dos em i:1ll tipo, fato que começCN a clefinir-ae no decorrer da. 

amllieea 
Nas correlações com Redenção da serra, os coeficien= 

tea de Paraibuna e Natirtdade da Serra não são mais inversos,_! 
presantando--.ae todo• positivos mas muito distantes UllS doe ou~ 
troa, não permitindo correlaciona.mento senão bem afastado ,, 

Jd· nas correl.açõea Paraibuna-Natividade da Serra,n0= 
tamos um bom correlacionamento, tSJJlb'm direto como o anterior, 
fonmido um agrupamento tipológico. 

Com base na matriz 7X7 f'oi f'eito um esque.DB de corr;!_ 

lações, que dá uma id,ia melhor do çonjunto das poqs!veis cor
relações existentes entre os sitioe º Permite ainda nosso eaqu.! 
ma, definir tipos e alguns sub-tipos, tanio de correlação dir.! 

ta , próxima ou afas;ttada 1 como de correlação µiversa, tamb~m 

pr6xima ou afastadaº 
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Foi COll.5tatado que podemos chegar a uma definição 
ti1.1ológiea de sittos urb·.illbs com base nas correlações de mo.me!! 
te 

o ideal seria 'trabalhar com um nwnero bem maior de 
s1tios)i aumentando twnbem o intervalo de classes, ou seja, a9 
invés à.e cinco classes de declividades, utilizar dez ou doze., 

Hum eatudo com tais ca.racteriaticu ~ o tratamento e! 
tatístico deve aer feito, não niais através ti)J.s matri~es dos 
coeficie~tes df' eorre1aç.ão linear, mas com matrizes de ftriAn~ 
eia e co,/ari&nc:\a (5). 

Para e~eito de exempliricação, demonstrando a melhor 
utili.zação desse tipo de ma:trir: na defi11i9ão de uma tipologia 
de s1tiGs urbanosr tomar·eaoe as vari4ncie.a e covarilnciâs dos 
nossos sete !;!.1.t ioE e ª"1ntaremos a matriz '1X7 daa vari&nciu e 
co-.uriâncias 

Esse tipo de matri~ possui uma caracterist~ca bem di 
ferente d.a do3 coe:ficien·:;es ·d~ :.correlação de Pearsonº SU&"tra.'c' 

çar. não mais e fixa valf"ndo ~- O valor é móvelp flutuante, da

do pela varidncin de cada sitio. 

Quanto menor for o valor da variAn~ia na •traça• ,mé
lhor se1"ri a distribniçã<.1 da.a âreas ·entre as classes. de deolivi 
da.ele:- ou Beja':' ht::rerá mr,1hor equidistrUmição delas., 

Oe .-Jid:i.c~cs colocados nos quqdroe da matriz são as 

~ovari~cJ.e.s, obtüiaa etrav(;s dos produto~ dos q de um determl -nado sítio~ p~lo ~.lor de P de cada sitioº 
Aa variações da variância permitirão definir certB.S 

caracter.fr.t icas t ~.pol6gi~ns., como si ti oe forte) fracQ. ou mEdi,!. 

namente movimen (,ades., 

Comperando os valoreo das covari4n~ias e variAncias 
podemos cstab~lecer &S COrrelaçÕee entre 08 SÍtiOBo 

P.o -tome.rmoa por base a f:latri.z apresentada(vari&ncias 

c~\a~i~n~ias) constatarem~s qUQ;S~ tota1 superposição doe esqu!. 

mas o.a.a correlações dt R~ com aquelea agora evidenciades., 

( 5) Eate t; po de cálc·~o, com as caracterist icae as .. -
sinal.adas,, torns.·-"'8e JJIU.ito ttpes~o" si exigindo um computador maia 
potP.nte do que u.m computador de mesa" 
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Bot&111Je 1llll bora oorrel.acionament~ entre os trla pri

•ir• a!tioe (Jacarei, são Joa4 408 campc19, ta1Nlt4) ma vez 
que oe ftloree ela "traga• não flutuam. .U.t• • • fndicea a.a 
covarihciaa mtre elea estão mi.to pr6xia• u:u doe •troe. 

Qmmto aos al.tos ftl.ores claa YllridiJciu polemoe coa
~uir que !Mi 1.111 clw Q.UU1ln'1o na dietriwtção 4aa d.reae de di
ferentes deelivi4s4es º ·Este tato 4 facilmente o~irmado ao 
ae obeervai- a tabela geral c1aa 4iatribllic;õea areolares daa de..
c1iT14acleeo 

Ouarattncuetá. poeaa1 lml diatriba.ioio maia equilibra -da, u-. equ141stribllição, - aua vari4noia t§ . m1to baixa em re 
. -

lapo aoa trta a1t1oe arit•riormente agrupe.elosº Ccmparando o va -1or u Qaaratilt&IJ.etal na •traça" coa a covaribcia claque1ea si-
tioa, notar-oa que estas se aproxiiBm o nticien.te para eata
beleoer um correlação, dando eaeim a GaaratbJguettl um correia 

. -
ciGDUlento direto, que a6 •• toru , separado do grupo pe1a va-
ri&ncia quase cinco veses _menor que a de 'aubat4 aproxiladame~ . 

te trla ...... menor e~ rel.âçio a Jacare~ e sã~ Joa~ doe campos ., 
llaia um vez eonf'irmllL-9• a posição tipol6gica de ai

t io ieol&4o para Quaratinglletllº A matriz de varitncia-covarih 
. . . - . . -

oia apreeenta outra caraoter:laticla intere~t• com relação.a 
••.t• •itio: eeu ~<a CC1rI"9lacianamento coa _RecleDgio ela Serraº . 
Poe.-a• ,aml»oe valoree. de ftriancia pr6xiaoe, e a comparação ele!, 
t~ o• .a .o~~ia de _B•4-ção. c1a Serra.moe1ra valores _quue 
idêJnicoa, dando Ull bom oorrelacicmamento. 

oaao ·~lbatne oeorre cem Re4ançáo ,_4a Serra, posa.,! 
d~ . a. WI. 'talor ela : vari&Dcia taaWa baixo, dellcmstrmM!o at• 
certo poato eqllidistriblliç_ão c1ae '1-eaa ~· diferentes 4ecliYida . . . . . . . -
4ae. ·;:leu ft.Íor 4a -"traça" • .'equivalente ao te Paraibuna, e não 
mú.to cUat&DOiado elo 4e Jativiclade da Serra • . 

.l co-.r11nc1a ele Redenção 4a ~-q relação la de 
Paraibuna e llat1vic1ade ela Serra, •• enoO!Rra WD pouco ~astata, 
me ainda há certo correlaoionUW.mto em _81188 4~tribu.19Ões.,p()c:o> . . . 

deDclo . constituir-•• •• wa pv.JJUl&nto ele ai-tioe. . 
Baaa culooação •• vi . pre ~udicacla . pe1o ; 6t imo cortlil.:.. 

cionamento exietente entre ~ibmla • 1'ativic1a4e . da Se~? 

tomando _. covariADci.. de Par&ibu.na e R•tividade da 
Serra, verificamos . que·· possuem _aina1 al&'brico negatiYo e suas 
diat.riwiçõea se ·~~i'PU' .Uto quqndo correlacionadas com os 
três ·primeiros aítiQB. E:ml>ora as cli~er~nçaa das varilncias doa 



eiti~ 4e .Tacarei, são Joe' 4oe Campoa e !aubatf e•t•Jam cam 
U11 a~aat8.llellto mito çanie, aa covarihciaa 4e Paraibuna e N,! 
tiTidade 4a., Serra, vtm cODf'irmar o grupamento estabe1ecido an
teriormenteº 

Se t.izeraoe uma npêrpoaiçáo doa esquemas 4e oorrel~ 
oão, claa matrizes doa coeficientes de correlação e elas de "8 -

rünçia-covari.Ancia, ollllerva.remoa que ne11t& montagem, a det~! 
qáo ele tipos padrão de aitioa da llrea estudada ir4 coincidir º 
·Ja pequenas diferenças que ae apresentam quanto • possibilida
de de formar eub-tipoa,4ecorrem do refi.Damento doa dadoa apre
eentacloa pela matriz de var itncia-covari.&ncia sohre a dos coe
ficientes de correlaçãoº 
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CONCLUSÕES 



1-3 -~· 

Desejamos insistir que apenas foram utilizados cál -culoe estatísticos bem elementares, mas que nos permitiram 
chegar a conclusão de que mesmo trabalba~o dessa maneira P,2 
deremos chegar a resultados satisfatóriosº 

Esaa demonstração do cilculo nos forneceu subsídios 
para a composição dos agrupamentos tipológicos de sítios ur= 
banos, possibilitando a sua aplicação para ou.troe estudos li 
gados ou não a. sítios urbanos. 

Embora nosso trabalho cuide da. aplicação de m~t o--
do quantitativo, este entra como um fator complementar de 
constatação1 uma vez que os fatos já haviam e ido observaC!os 
por interm~dio dt estudos subjetivos que a Geografia cláasi= 
ca nos transmiteº 

Por esses mátodoe quantitativos elementares pude ~ 
mos chegar a uma composição tipol6gica que con~irma as aná ~ 
lises efetuadas por outros meios que não os quantitativos,peE 
mitindo a definição de uma sub-tipologia ou sub-grupos atra
v~s de uma ~lise, mais sutil, somente dada pelos m~todos 

quantitativosº 
Outro ponto importante ~ a variável declividade , 

muito mais sigaificativa na representação cartográfica dos 
sítios urbanos do que a variável altitude aplicada frequente . -
mente em estudos de Geografia Urbanaº 

Por outro lado devemos lembrar que não foram uti ~ 
liza.dos perfis das declividades, por não serem eles realmen
te expressivos, porque não mostram a descontinuidade do rel~ 
vo da áreaº 

Atraváe da. definição de uma tipologia, ainda que 
pioneira, chagamos a estabelecer modelos de sítios urbanos,c~ 
ja apliçabil.idade tem dois interesses, um acadêmico e outro 
prático n Dentro do primeiro, podemos afirmar que uma trilha 
foi aberta e que por ela poderão ser aperfeiçoados novos estu 
dos, aplicando-se m~to~os de análise mais refinados com uma 
quantidade maior de sitiosD 

Do ponto de vista prático, ~ licito dizer. que esta 
técnica de análise para a diferenciação do relevo pode ser !. 
plicada tamb4m para estudos de Geomorfologia, Pitogeografia, 
Geografia Agrária, Planejamento (que jé inclue alguns dos 1~ 
tens citados), cadastramento, para a confacQão de plantas de 
valores, enfim são mdltiplas as aplicabilidades individuais. 
e quando associ1;1.das tornam-~ se mais interessantes os c;eus cor 
r&lacionamentoso 
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(!()]~18N1:i'i:1uo SOBR8 AS CARTAS Dt DEC.Ll l!ID.ADE 

Jacare! 

Ao se observar a carta de decli vida.de de Jacareí ,nota-~ 
se predominância marcante do colorido amarelo, correspondente às 
declividades menores qag 5%. são as áreas de várzeas e os nívej$ 
inf'eriores dos terraços terciários não muito amplos, que servem, 
em parte, de sítio para a cidade, localizada nesta porção, a uma 
altituda aproximada de 560 a .5'70 m. 

A classe de decli vi dada menor que 5%, inclui ainda os 

topos das colinas sedimentare_s, colos a os valas que festonam 
as colinas, perfazendo no total da hea padrão utilizada pai'.'a 
contagem; 70,66%. 

A frequência das áreas d:~ de cli vi da de d~ 5 a l0%q mui-:· 
to fraca, evidenciando um contato nítido entre os terraços 
muito amplos e as colinas sedimentares. Atingem apqnas 3r32% do 
total.. 

... 
nao 

Com 13,64", vamos encontrar 
a 2~, correspondentes, juntamente com 
colinosa do sítio de Jacare!. 

, 
as areas da classe de 10 
as de 20 a 50% 1à porção 

Dentro da área padrão, há fraca oc-orrência das dgcl.i

vidades da classe acima de 50'fo que representam as cabeceiras de 
, 

alguns corregos. 
A urbanização tem possibilidade de expansão, ocúpando 

os terraços mais próximos da Via Dutrao A trama urbana deverá 
ser adaptada à movimentação do relevo, principalmente na zona co 
1inosa. 

São José dos Campos 

Tomamos uma área padrão não muito regular para a cont! 
gem das áreas de diferentes declividades. Dentro dela, há prado+ 
mínio absoluto das declividades inferiores a 5%, com um total de 
73,54~. Representam. as vãi~zeas, baixos, terraços, colinas terra~ 
ceadas. 

As áreas qe dacli vidades da 5 a 10%, 10 a ~ e 20 a 
5~, possue11 distribuição relativamente equiiibrada .. ~ostram . as 
bordas abruptas das colinas terraceadas em seu encontro com as 
várzeas, e os vales dos córregos e ribeirões bem encaixadoo .. 



.Na por çu o fü) da cax ~a e sta.o ;;~ s co~ J. :o.a ::; ccJ s <,;8'. J.. j_.c; .• J. t:: que 

caem rápido até a várzea, formando WJla estreita passagem com os 
baixos terraços que acompanham, grosso moao, a altitude de 550 m 

Aparecem declividades superiores a 5~, na pa:i."te cen -
tral da carta, circ1.1ndando o grande anfiteatro posai velme1ite f ºE 
mado por um antigo meandro do Paraíba. são pouco significativas ;·. 
correspond~ndo a 1,2~ da i:rea padrão. 

Taubaté 

Acent12a.se a predominância das classes fü:~ paq12ana d~ c .li 

vidade. Ra área padrão de Taubaté, as decliv.idades infgriores a 
5~, atingem 80,5~. Vemos, por vezes, a áraa seccionada por de -
cl.i vi dades de 5 a l.~ e l.O a 201', mostrando rupturas d.q de cli Y e 

(contatos) bem nítidas, como aparece no centro da carta e na po:::_ 
N • çao sul., onde a movimentaçao do relevo se faz sentir :Pela prese~ 

ça das colinas cr1sta1inas. A estas classes correspondem raspa c
t1 vamente 7, 7 6"' e 10, 9 ~ do total. 

Aa dgas classes restantes 20 a 50 a maiores qua 50% não 
são s1snificativas na distribuição das áreas, pois corxespondem 
a apenas O,ll e o,o~. 

G11arating12etá 

A carta de declividade de Guaratingaetá, é talvez a de 
mais difícil. interpretação, por ser uma área "cbavà" dentro do 
VaJ.e do 'par&f'ba, deVido a penetração do cristãlino. · 

A d1strib111ção das diversas classas é proporcional ~m 

QQDlparação com as cartas anterioras e a interpretação dos fatoG 
1 . ' ~ 

~eomorfolÓg:l.cos é dific11ltada, por se apresentargm muitas vezes ~ -mascaradaa pel.a ocapaçao urbanaº 
Ba área padrão utilizada para a contagem das declivid! 

dea, a primeira classe ainda mantém dominância., embora com um t~ 
tal de 45 1 2~ bastante inferior ao das cartas anteriores. Corre~ 
ponde .esse total., à pequena porção de várzea existente, baixos 

, - -terraçoe, !ando doa val.es dos corregos e ribeiroes, e as porçoes 
s1tu.adaa .iém Para!ba onde encontramos a Nova Guaratinguetá. 

As classes 5 a 10 e 10 a 2~, estã~ eqllilibradas com 
10,l~ e lJ,~, representando baixos terraços e a colina onde a 
cidade teve .origemº 



Na porção centro-sul, encontramos forte movimentação 
do relevo (:Bairro das Almas), com declividades de 20 a 50%,a -· 
brangendo um total de 20 1 6~. 

A incidência de declividades sup3riores a 50%, sof1~ e au, 

manto acentuado, alcançando 7,82% do total. 

Redenção da Serra 

O sítio de Redenção da Serra se encontra localizàdo en 
tre · colinas crista.li nas, o que é evidenciado na carta, pela fra~· 
ca frequência da classe de menos de 5% de declividade. Os 15,98% 
que esta classe alcança corres1Jondem aos vales dos pequenos cÓr·~ 

regos que correm em. direção ao Ribeirão Palmital, aos te~raços 

al.uvionares por onde a cidade se desenvolve e a alguns topos e 
colos das colinas cristalinas. 

A fraca incidência das áreas de 5 a 10% v;:im demons ·t;rar 
wu, contato abrupto das colinas sobre as várzeas e terraços. 

A classe de lQ-20% é mais frequente que a anterior, 
9' ,5~, com diatri buição não m1.ü to homogênea, surgindo sm vários 
níveis. da compartimentação topográfica. 

~ flagrante o predomínio da classe 20 a 50%,com 52,60~ 
evidenciando as características gerais 
declividades, reafirmadas pelos 19,16% 
se àe mais de 50%. 

do relevo da área: fortes 
... t ... corresponaen es a elas -

As possibilidades de expansão da trama urbana,são pe -
quenas. Não há outra alternativa senão avançar pelos vales dos 

' ,,. 
peq~énos ribei~oes, com traçado inteiramente irregular. 

Paraibuna 

Cidade do Alto Vale, localizada às margens do rio Parai 
buna, em terraço cristalino onde o desenvolvimento urbano cont:l 
nua a se processar. 

A classe de declividade dominante nesta carta, é a de 
mais de 50%, seguida pela de 20 a 50%, indicando contatos nítidos 



e abruptos das colinas cristalinas com os terraçós existentes. 
As baixas decli vi dadas (menor de 5~) apresentam Índi 

ce significativo dentro do conjunto, e correspondem · aos · ·noj_ s 

riíveis de terraços existentes' alg11ns colos e topos de .col1nas .. \ 
A passagem dos altos terraços para os baixos terrac;os . 

se faz de maneira suave~ 
A expansão .. urbana .; dificultada pelas condições do :.:' e-

levo, restringindo-se ao terraço Cristalino onde a cidade teve 

origemº 

Na ti vi da de da Serra 

A primeira vis ta notamos uma grande faixa de de cli vi da 
des menores que 5%, com um sentido geral NE-SO, tendo algum.as 
ramifici:lçÕes indicadoras õ.e pequenos cór::.,agos º ~ a ,várzea,qua em 
.certos trechos se apresenta bem ampla, seguida dos baixos te~ra 

. -
çoa. Cabe-lhes 17,27% da área padrão. 

Comparando.:..se esta carta com a de Paraib~ diferença 
q11e se nos apresenta é a concentração das áreas de decli \"'idades 
baixas para natividade da Serra, em um só setor 1 quando em Pa
raibana essas áreas aão dispersas. 

li'racas são as frequências das classes de 5 a 10% e 10 
a 2~, respectivamente com áreas de 7,l.~ e 9,40%. 

As classes de 20 a 50% e maiores que 50'/> são as domi- . 
nantes com 22,2~ à 43,9~, mostrando a movimentação da área, e 
conformg a carta evidencia, contatos abruptos das colinas com as 
várzeas e terraços, principalmenta na margem di+eita do rio do 
~ixe, porção Norte da carta. 
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A digitalização deste documento foi possível graças ao investimento do 

Programa de Pós-graduação em Geografia Humana (PPGH-FFLCH-USP) e 

realizada com recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Essa ação 

integra as atividades de comemoração dos 50 anos do PPGH no ano de 2021. 

Para mais informações sobre o PPGH e sua história, visite a página do 

programa: http://ppgh.fflch.usp.br/. 

 

http://ppgh.fflch.usp.br/
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