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“Mapas são construções sociais que a partir de representações 

gráficas e verbais facilita a compreensão espacial dos objetos, 

conceitos, condições, processos e fatos do mundo humano.” 

(HARLEY, 1991) 

A idéia deste artigo surge de uma discussão travada com pesquisadores, em sua 

maioria geógrafos, que têm suas preocupações voltadas à geomorfologia e em especial à 

cartografia geomorfológica. 

Qual será a intenção primeira de um mapa nos estudos geomorfológicos? Quais os 

principais conteúdos geomorfológicos? Como as categorias de análise geográfica se 

inserem na cartografia geomorfológica? Como tem sido avaliada a cartografia em meio aos 

geógrafos, que apresentam formas diversas de ver o mundo, em seus projetos de pesquisa? 

Que tipo de cartografia contempla os questionamentos geográficos em geomorfologia? 

Quais os conteúdos devem ser considerados? Em que estágio de pesquisa entra a 

elaboração do mapa? Como elaborar um projeto cartográfico? O que é um projeto 

cartográfico?... Estas e muitas perguntas surgem no desenvolvimento científico, queremos 

chegar em outras... 

Estas questões acompanham um processo de pesquisa, ainda em andamento, que a 

partir de estudos em geomorfologia urbana e cartografia busca pensar uma abertura no uso 

e no entendimento do papel da cartografia no processo investigativo, respeitando dadas 

diversidades metodológicas de cada pesquisador. 

O papel do mapa tem sido realizado de forma ampla e diversa, pois, de modo geral, o 

olhar geográfico solicita diversas formas de representações gráficas que auxiliam as 

diversas etapas do processo de pesquisa, entretanto a preocupação com papel do mapa se 

restringiu durante muito tempo à sua apresentação final, como um produto: pronto, certo, 

acabado e estático. 

                                                 
1 O título do resumo deve ser corrigido e amarrado ao do artigo 
2 Geógrafa/Mestranda em Geografia - Universidade de São Paulo - USP 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
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Com a aceleração de captação de dados e a alta acessibilidade ás informações e suas 

formas de processamento, abre a possibilidade de dinamizar a estrutura das representações 

e muito além disto, de utilizar uma linguagem espacial que acompanhe um raciocínio que 

também é, por natureza, espacial. Todavia, apesar do desenvolvimento brutal do meio 

digital em todos os campos científicos, estas novas tecnologias não carregam consigo as 

soluções de todos os problemas. 

O processamento digital por si só não dá conta da diversidade de lógicas de 

pensamento científico, outrossim, saltam aos olhos a necessidade de encontrar meios cada 

vez mais livres para o desenvolvimento dos mais variados raciocínios de forma qualitativa. 

Em cartografia o paradigma que traz parte substancial das novas trilhas à estes caminhos é 

a Visualização Cartográfica. 

A visualização cartográfica consiste na utilização de ferramentas gráficas que permite 

tanto a análise quanto à apresentação de informações espaciais desenvolvidas pelo próprio 

mapeador - usuário. A utilização da informação geográfica de maneira interativa juntamente 

aos avanços tecnológicos na área de computação permitiu a integração de diferentes 

formas de apresentação das informações e de procedimento analítico, desta forma a 

interatividade possibilita que o usuário perceba mais facilmente os fenômenos 

apresentados. Estes são alguns dos pontos fundamentais da visualização. 

“Visualização é um campo da computação gráfica (McCormick et al 1987) que tem 

explorado o poder analítico e comunicativo da interpretação visual. Alguns autores (Friedhoff 

e Benson 1989) discutem que visualização é a essência do que denominam a Segunda 

Revolução do Computador”. TAYLOR (p.7, 1991)3. 

Em que medidas um novo paradigma da cartografia traz outros caminhos ao diálogo 

na relação cartografia e geografia? 

Faz-se necessário uma reflexão epistemológica... dos conteúdos trabalhados, das 

concepções de mundo, das categorias de análise e de adequação da linguagem 

cartográfica... 

Partindo da exposição das propostas de cartografia geomorfológica, de experiências 

anteriores em cartografia e geomorfologia urbana e da colocação deste novo paradigma no 

campo da cartografia temática, como poderemos pensar juntos novos usos à cartografia em 

geomorfologia? 

Aqui fica o convite, ao debate! 

                                                 
3 Tradução da Autora. 
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GRAFIAS EM GEOMORFOLOGIA – CATEGORIAS DE ANÁLISE 

A representação da geomorfologia é um dos assuntos mais discutidos no bojo desta 

disciplina, sendo a cartografia geomorfológica um de seus produtos mais importantes, pois, 

constitui-se tanto como metodologia (muito interessante aos novos referenciais teóricos da 

cartografia) quanto como a apresentação gráfica da composição espacial de seus elementos 

fundamentais. 

Serão eleitos alguns pontos para a reflexão sobre o uso das representações 

cartográficas em geomorfologia, para a construção de um raciocínio espacial sob a ótica 

geográfica de compreensão e análise espacial: os principais conteúdos geomorfológicos, 

seus conceitos e categorias. 

A primeira questão que vem a tona nesta discussão refere-se ao tipo de conteúdo 

abordado nas representações gráficas em geomorfologia. De forma geral, considera-se que 

a geomorfologia trata de três elementos centrais para sua compreensão: as formas, os 

processos e os materiais. 

Todavia, para a análise da geomorfologia urbana (um exemplo) outros conteúdos e 

conceitos surgem como ícones, objetivando a compreensão de processos geomorfológicos 

calcados em visões de mundo que ultrapassam seu isolamento, ou seja, associam a 

produção do espaço urbano ao substrato geomorfológico numa tentativa de compreensão 

da totalidade deste complexo meio em que vive o homem urbano. 

Associados a estes conteúdos apresentam-se três importantes categorias de análise: 

o espaço, o tempo e a escala (abordagem e de representação (proporcional)), que se 

referem ao segundo ponto crucial da discussão sobre a representação cartográfica na 

disciplina – e também para a própria geografia. 

a noção de escala 

Segundo SILVEIRA (1996), a noção de escala é um dos principais embaraços na 

inserção desta categoria no discurso da geografia. A partir de uma avaliação de estudos 

sobre o tema a autora aponta três premissas centrais nesta questão colocadas por 

Grataloup: a crítica à analogia da escala geográfica à cartográfica; a afirmação de que o 

valor da variável muda com a escala e a aceitação da escala como uma definição a priori na 

pesquisa geográfica. Estas considerações são necessárias para o entendimento da 

complexidade do tratamento escalar em geomorfologia urbana pois, segundo SANTOS 

(apud SILVEIRA 1996) associam-se duas escalas: a escala de ação (podendo ser 

equivalente ao que chamaremos de abordagem) e a escala de resultados (ao que 

chamaremos de representação). 
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Via geomorfologia, a escala em cartografia geomorfológica exige um nível de 

complexidade que compreende tanto a representação de precisão e a comunicação dos 

conceitos geomorfológicos - possíveis somente em grandes escalas como 1:10.000, 

1:25.000 - quanto à possibilidade da abordagem multiescalar TRICART (1965), “...portanto, 

numa carta geomorfológica podem figurar categorias de fenômenos de dimensões muito 

diferentes, tanto espaciais quanto temporais, cuja representação dependerá da escala 

escolhida...” COLTRINARI (1982). 

Contudo, os conteúdos tratados no urbano exigem um grau de flexibilidade 

diferenciado, que vai desde a organização da estrutura interna de uma cidade até suas 

relações globais, ou seja, exige uma compreensão processual e não só de seus processos 

isoladamente. 

Frente à necessidade da captação de uma realidade totalizante surge a dúvida quanto 

ao uso escalar: suas limitações, generalizações e possibilidades de abrangência e 

representação do que é retratado. 

Anteriormente, BATISTA (2002), identificou a necessidade de um vai e vem escalar, 

para a compreensão de processos que são por natureza dinâmicos, temporais, conflituosos 

e que coexistem com uma dada complexidade ambiental, pois, abrem-se às dimensões 

espaço-temporais diversificadas que solicitam um cuidado maior, dado suas singularidades, 

para a compreensão da totalidade. Evocando assim dois níveis fundamentais de 

entendimento escalar: o nível da representação e o nível da abordagem temática. 

a noção de tempo 

Outro elemento essencial nesta discussão é a noção de tempo. Tanto para a filosofia 

quanto para as ciências aplicadas a dificuldade em apreender o tempo e tratá-lo em sua 

totalidade é evidente pois, o tempo exige movimento e há uma gama de modos de 

compreensão das relações desta categoria com os objetos de estudo que, exigem formas 

específicas de entendimento. 

Em geografia, essencialmente em geomorfologia, esta discussão vem se fortalecendo 

principalmente com o surgimento de novos elementos a partir das relações entre sociedade 

e natureza explícitas espaço-temporalmente que, necessariamente, implicam em um 

entendimento cada vez menos dissociável entre o espaço e o tempo. 

“A dimensão antropogênica, hoje mais aceita no contexto geológico e 

geomorfológico, nos remete à reflexão sobre... a concepção de tempo em nossas análises e 

as novas interfaces possíveis à geomorfologia.” SUERTEGARAY (2002) 
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De forma bastante abrangente, a geomorfologia ao longo de seu processo de 

constituição teórica além do desenvolvimento da noção do tempo profundo - que parte de 

suas relações explícitas com a geologia - tem tratado o tempo a partir das concepções de 

mundo vigentes das teorias em questão. 

Como exemplos, o tempo era considerado na teoria cíclica em Davis como o marco 

dos estágios de evolução do relevo, em Tricart o tempo era colocado como heterogêneo e 

de ocorrência desigual ao remeter-se à formação dos modelados a partir da ecodinâmica e 

em algumas concepções de definições da própria disciplina como JOLY (apud 

RODRIGUES, 1997), o tempo é considerado a partir da noção de duração/permanência. 

O compromisso em se elaborar abordagens com escalas espaço-temporais 

diversas e, consequentemente, de se abordarem fenômenos de dimensões variadas e 

interrelacionados é assumido há muito tempo em geomorfologia e sua origem está ligada 

tanto à necessidade taxonômica quanto à busca da explicação (genética, processual, 

cronológica). RODRIGUES 1997 

a noção de espaço 

Nesta dimensão, o primeiro ponto e o mais fundamental, é o entendimento das 

diferenças lógicas de pensamento empregadas para o entendimento do espaço. Sob esta 

perspectiva a lógica formal, considera como única possibilidade o espaço “puro” e, a lógica 

dialética admite, segundo Lacoste, em seus diversos espaços de conceitualização: os 

espaços absoluto e relativo que se somam ao espaço relacional, apontado como 

possibilidade por Harvey apud SILVA (1982). 

Entendemos assim que captar e representar as concepções de espaço em cartografia 

exige um repensar e um diálogo intenso entre os saberes envolvidos como a geografia e a 

geomorfologia visto que identificamos nas propostas de cartografia geomorfológica a 

dificuldade em apreender outras concepções espaciais. 

CARTOGRAFIA, GEOMORFOLOGIA E GEOGRAFIA 

Todos estes pontos levantados anteriormente vêem sendo discutidos almejando 

vislumbrar novos referenciais em cartografia para aprimorar tais reflexões e buscar algumas 

soluções junto aos pesquisadores em geografia e geomorfologia. 

Assim, apresenta-se como possibilidade de uso a Visualização Cartográfica que, a 

partir de um ambiente específico, formulado em meio digital, permite a interatividade de 

manuseio e composição dos mapas pelos pesquisadores interessados, dispondo a 

composição dos mapas durante o processo investigativo. Trata-se então de uma cartografia 
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para a geomorfologia aberta ás novas possibilidades de análise que valoriza o 

desenvolvimento do raciocínio espacial. 

Nesta perspectiva a cartografia envolve a técnica e a arte para se fazer ciência e, para 

a geografia, pode ser entendida como uma linguagem espacial que comunica e auxilia no 

desenvolvimento da espacialidade geográfica, tanto na produção de seu conhecimento 

quanto na veiculação do mesmo, já concebido ou delineado. 

Quanto aos procedimentos para a representação cartográfica emergem novos 

direcionamentos à compreensão do uso da linguagem cartográfica e de outras 

possibilidades para a grafia, principalmente no que se refere à forma e ao conteúdo a serem 

mapeados. Assim como no desenvolvimento da ciência geográfica, há posicionamentos 

metodológicos diferenciados de acordo com as teorias adotadas tanto para a representação 

quanto para a análise cartográfica que apresentam algumas encomendas à cartografia que 

possuem dinâmicas e naturezas distintas as quais devem ser respeitadas. 

Para alguns pesquisadores, o desenvolvimento e a aplicação de uma linguagem que 

permita uma comunicação direta e precisa da representação de uma realidade é o essencial 

para seus trabalhos (como exemplo os mapas topográficos em escalas grandes), para 

outros são relevantes as representações que captem as singularidades apreendidas pelo 

próprio sujeito, de forma mais livre (como os mapas mentais), e ainda outros colocam as 

representações no corpo das suposições, utilizando-as como meios investigativos, 

construídos ao longo da produção científica (como os croquis, coremas e anamorfoses). 

Esta diversidade de entendimento e uso da cartografia, vem sendo respeitada e passa 

a reconquistar um espaço por muito tempo sub-utilizado no desenvolvimento da ciência 

geográfica, em especial no Brasil, pós o período crítico da chamada Geografia Crítica 

principalmente pela falta de diálogo entre ambas as partes. No tocante à geomorfologia, o 

uso da cartografia configurou-se de forma bastante intensa, principalmente como 

metodologia para a compreensão dos modelados e dos processos geomorfológicos em 

meio tropical úmido. 

No final do século XX algumas propostas de cartografia geomorfológica emergiram 

trazendo consigo posturas teórico-metodológicas bem definidas, associadas às visões de 

mundo coerentes aos seus processos investigativos, entretanto outras propostas que 

apontavam um outro olhar sobre a relação sociedade e natureza, sentiram dificuldades à 

total contemplação de suas representações. 

Acompanhando estas encomendas, diversos campos de desenvolvimento da 

cartografia temática buscam á geografia formas de contribuição ao aprimoramento dos 

meios de espacialização de seus fenômenos e processos quantitativa e qualitativamente. 
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Encerraremos aqui, como um exercício de reflexão epistemológica, uma breve 

exposição de algumas propostas de cartografia geomorfológica vigentes no Brasil. 

METODOLOGIAS e/ou REPRESENTAÇÕES... 

Segundo JOLY (1977) in RODRIGUES (1997), a geomorfologia é considerada "o 

estudo das formas do relevo terrestre, sua gênese, sua evolução no tempo e suas relações 

no espaço". Em 1995, Vargas coloca que a forma mais eficaz de descrever, no sentido mais 

amplo de representar, a superfície da Terra é cartografá-la. Partindo destas duas 

colocações podemos considerar que os mapas geomorfológicos vêm, por um lado, para 

auxiliar na descrição do relevo terrestre, entretanto, pretendem explicar as formas do relevo, 

através da representação da morfologia e sua gênese e, por outro lado, os mapas podem 

ser inseridos como meios investigativos que pressupõe uma metodologia explicitamente 

geomorfológica e/ou geográfica. 

Diversos autores como KLIMASZEWVSKI (1962), FAIRBRIDGE (1968), TRICART 

(1965), DEMÉK (1972) entre outros, estabeleceram como princípios básicos para a 

cartografia geomorfológica a representação dos seguintes conjuntos: 

Morfografia - aparência, forma; 

Morfogênese - a origem das formas; 

Morfocronologia - idade das formas; 

Morfometria - medidas, dimensões e valores de declividade das formas; 

Morfodinâmica - processos criadores de formas atualmente ativos na paisagem ou 

processos geradores de paisagens futuras. 

RODRIGUES (1997) baseada nestes princípios aponta que ainda permanecem 

controvérsias em relação ao que deve figurar em 1º plano, na carta geomorfológica, o que 

deve ser suprimido na representação final, ao que deve ser um encarte à parte da carta 

principal, e a própria gráfica final. 

Considerando a proposta do grupo de pesquisa formado pelo Núcleo de Estudos 

de Geografia e Ambiente – NEGA, pretende-se apresentar, de forma bastante simplificada, 

o teor metodológico das propostas de cartografia geomorfológica, com o intuito de discutir 

as temáticas envolvidas: a cartografia, a geomorfologia e a geografia, em especial a urbana, 

voltadas para a análise espacial, objetivando socializar tanto a representação quanto à 

visualização de fenômenos envolvidos para o desenvolvimento de um raciocínio geográfico 

pleno e totalizante. 
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É importante notar que serão colocados alguns apontamentos sobre esta 

discussão, onde o debate é o núcleo central deste artigo, visto que será realizado no evento 

a que se destina deste modo. A formulação de novos questionamentos à cartografia 

geográfica para seu aprimoramento e reflexão quanto suas aplicabilidades em geografia se 

faz essencial, sendo o papel desta avaliação esclarecer e difundir a importância da 

explicitação metodológica utilizada nos mapeamentos, principalmente devido à consciente 

opção epistemológica dos trabalhos que respaldam suas reflexões dando maior respaldo ao 

mapa. 

A apresentação que se segue possibilitará posteriores considerações entre alguns 

sistemas de mapeamentos geomorfológicos no Brasil, no que se refere aos conceitos 

técnicos para a elaboração de uma legenda quanto sua interpretação direta e possibilidades 

de leitura. Para este fim alguns itens foram selecionados: a metodologia empregada, o 

objetivo do mapa no trabalho e a proposição de entendimento geográfico do tema estudado 

e sua escala de abordagem. 

Tais propostas se consolidam coerentemente ao desenvolvimento teórico-

metodológico de suas pesquisas, eis aí um ponto crucial ao entendimento do corpo dos 

trabalhos em geomorfologia que por muitas vezes é colocado, sob o ponto de vista da 

cartografia, de forma descolada ás opções teóricas relativas ao uso e aplicação das 

representações cartográficas. 

Apesar das considerações que seguem tomarem conhecimento de diversas 

propostas de cartografia geomorfológica que desconsiderem o urbano, visa-se, a título de 

exemplo, colocar as possibilidades de representação em geomorfologia e apresentar as 

pretensões metodológicas de cada proposta a fim de complementar e enriquecer o debate, 

pois, muitos pontos contribuem para a reflexão e incremento de novas possibilidades de 

representação. 

Vale lembrar que o intuito não é buscar uma cartografia perfeita e sim apresentar e 

avaliar as possibilidades, colocar outros questionamentos que direcionem o uso da 

cartografia geográfica em geomorfologia. 

Os mapas desenvolvidos pelo Professor Aziz são colocados pelo próprio autor como 

esboços ou esquemas gráficos e não constituem de uma proposta de cartografia 

geomorfológica própriamente dita, sendo assim, não há uma descrição da metodologia 

empregada na elaboração dos cartogramas. Todavia evidencia-se em suas representações 

suas opções metodológicas quanto aos conteúdos e formas de abordagens das categorias 

tratadas, como o tempo factual e o espaço absoluto. 

Mapa 1: Mapa geomorfológico esquemático do sítio urbano de São Paulo 
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AB’SABER 

(1957) 

A partir da fotointerpretação e do desenvolvimento de um extensivo trabalho de 

campo, o autor valoriza a identificação da morfologia em escala média, tendendo à escala 

de detalhe. Abrange o núcleo central da cidade de São Paulo, considerando o sítio urbano e 

suas províncias geomorfológicas. 

A fonte principal são cartas topográficas nas escalas de 1:20.000 e 1:5.000 elaboradas 

pela Empresa SARA DO BRASIL na década de 1930, que permitiu um bom nível de 

generalização cartográfica e precisão na discriminação das provínvicias representadas na 

escala de aproximadamente de 1:75.000. 

Sua cartografia delimita as principais formas descritas em seu trabalho para a 

compreensão do substrato físico que compõe a estrutura do sítio em que foi instalada a 

cidade de São Paulo. Discrimina de forma bastante clara as unidades morfológicas 

ocupadas no ínicio da ocupação da cidade de São Paulo: a pequena colina entre os rios 

Tietê e Tamanduateí. 

Mapa 2: Esquema morfológico do Estado de São Paulo 

 1668 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

AB’SABER  

(1956) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A partir de uma revisão sobre as compartimentações geomorfológicas elaboradas 

na época, o autor elabora um esboço morfológico a partir de unidades geomórficas que 

recompõe por meio de um arranjo textural, as principais morfologias que do estado de São 

Paulo. 

Em ambos os mapas apresentados a comunicação gráfica dos conteúdos 

trabalhados é eficiente, resgata um valor gráfico “perdido” na cartografia digital – o emprego 

da arte final e da valorização visual. A utilização de tramas é bem distribuída e transmite de 

forma bastante eficaz a natureza da informação, principalmente quanto à idéia de 

continuidade nos níveis altimétricos. 

A proposta, apresentada por COLTRINARI (1982), visa a compreensão espacial da 

geomorfologia por meio da elaboração da cartografia geomorfológica francesa, desenvolvida 

no Brasil por COUTARD et all (1978). 

Mapa 3: Carta do Médio Vale do Rio Parateí, SP 
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COUTARD ET ALL 

(1978) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proposta considera a reconstituição dos modelados partindo da preocupação 

com os conteúdos de legenda que revelam as formas, entendidas como fruto dos processos 
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e os materiais trabalhados ao longo do tempo pelos climas recorrentes, elementos 

fundamentais para a reconstituição espacial das dinâmicas geomorfológicas. 

O tempo e o espaço são entendidos a partir da lógica formal, em que o espaço é 

único e absoluto, entendido por si só a partir dos elementos que o constitui e o tempo divide-

se em momentos – o tempo profundo da geologia e o tempo da descrição morfológica. 

“As cartas geomorfológicas de detalhe têm como objetivo fornecer uma descrição 

completa de todos os elementos do relevo e do modelado da região a que se referem” ... 

deve conter informações tão precisas quanto possível, a respeito da morfometria, 

morfografia, morfodinâmica e cronologia das formas.” (TRICART apud COLTRINARI, 1982). 

Os principais objetivos da carta é a realização de um inventário das formas no clima tropical 

úmido e o levantamento de dados para identificar a dinâmica da paisagem. 

Esta carta apresenta o modelado e as formações superficiais do médio vale do Rio 

Parateí - SP, na escala 1:25 000, elaborada a partir da interpretação de fotografias aéreas 

em escalas grandes e cuidadosos trabalhos de campo que formularam os conteúdos de 

legenda a partir de sua conceitualização e efetividade de abrangência teórica de seus 

termos. 

A partir de uma descrição científica eficiente da geomorfologia via cartografia, 

abria-se a possibilidade de leituras e análises posteriores a partir de um mapa final que 

sintetizava as informações mais relevantes para a compreensão da área de estudo. 

O trabalho foi pioneiro pela concepção metodológica de cartografia em áreas da 

zona tropical úmida, apresentado durante o “Colóquio Franco-Brasileiro de Formações 

Superficiais e suas aplicações em regiões tropicais”, realizado em Belo Horizonte entre os 

meses de agosto e setembro de 1978 e enfatiza a necessidade de se propor uma legenda 

geomorfológica adequada às zonas tropicais, que considere sua dinâmica peculiar ao longo 

do Quaternário. 

Mapa 3: Fragmento do Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo 

ROSS & MOROZ (1997) 
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A partir de trabalhos que priorizam a articulação em diferentes escalas e os conceitos de 

morfoestrutura e morfoescultura (desenvolvidos por geomorfológos Russos), o Professor 

Jurandyr Ross se propõe avaliar e cartografar a gênese do relevo e suas interações sob a 

ótica geossistêmica, a partir de uma metodologia própria na perspectiva da chamada 

fragilidade ambiental. 
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Esta proposta apresenta uma cartografia geomorfológica tomada tanto como 

representação – descrição do relevo e suas interações- quanto como metodologia – em seu 

limite máximo, para a identificação de áreas de fragilidade ambiental. 

Apesar da escala de apresentação final do mapa ser de 1:500.000, o uso das escalas 

nesta concepção de mapeamento geomorfológico pode variar de grande à média. Segundo 

ROSS & MOROZ (1997) as médias escalas permitem identificar, descrever e explicar 

conjuntos que integram diversas combinações genéticas estudadas na geomorfologia, 

possibilitando reconhecer as morfoestruturas e as morfoesculturas que constituem o relevo. 

Ao pensar em escala, esta proposta incorpora uma visão taxonômica do relevo que 

considera a litologia, as interações climáticas e o tempo de formação das formas 

decorrentes em suas dimensões espaciais, embora ressalte que o estrutural e o escultural 

são presentes em qualquer tamanho de forma. 

Com o uso de mapas temáticos, imagens de radar e satélite é realizada uma 

restituição de elementos topográficos, altimétricos e clinográficos para a composição de um 

mapa síntese gerado, a partir de uma visão geossistêmica via conceitos de morfoescultura e 

morfoestrutura os quais subsidiam a análise morfogenética e, acrescentando outros 

elementos que interagem com o relevo, como uso do solo e vegetação, delimitam diferentes 

graus de fragilidade ambiental. 

O tempo e o espaço são colocados a partir da lógica formal mas exigem uma leitura 

mais relativizada do que as propostas anteriormente avaliadas neste artigo, principalmente 

nos conteúdos de legenda que se projetam de forma mais dependente das relações com 

elementos que dão coerência interna às proposições conceituais. 

Mapa 4: Carta geomorfológica 

LIMA (1990) 
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A partir do entendimento a urbanização como um fenômeno físico, esta proposta elaborada 

a partir de fotografias aéreas e trabalho de campo, visa mapear em detalhe a geomorfologia 

antropogênica. A antropogeomorfologia evidencia o homem como agente na reestruturação 

relevo constituindo uma geomorfologia urbana onde, redimensiona formas e processos bem 
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como, transgride o meio físico de forma associada às suas possibilidades de apropriação 

tecnológica. 

O intuito principal do trabalho é propor procedimentos técnicos, categorias de 

análise, terminologias e formas de representação específicos à antropogeomorfologia, 

especificamente no clima tropical úmido. 

A abordagem temporal e espacial são bem delimitadas e fixas, de modo que 

estabelece a noção de tempo e espaço absoluta, mesmo sendo a representação de um 

espaço produzido pela sociedade. 

A proposta cartográfica se realiza a partir de uma concepção sistêmica, 

morfodinâmica e ecogeográfica estruturada em TRICART (1977), todavia alguns elementos 

para a compreensão da realidade urbana surgem a partir de outras apropriações 

metodológicas como o uso de conceitos como espaço, totalidade e técnica trabalhos em 

SANTOS (1986 e outros). 

PROPOSTAS EM CARTOGRAFIA GEOMORFOLÓGICA: APONTAMENTOS 

Esta demonstração permitiu, de forma bastante simplificada, redimensionar os 

processos de pesquisa em suas bases conceituais além de fortalecer a discussão teórica 

envolvida nas questões pertinentes à Geografia e à Cartografia. 

Mapear implica em representar conceitos metodologicamente definidos e 

amarrados ao desenvolvimento de uma compreensão da realidade colocada implícita e 

explicitamente em sua totalidade espacial. Sendo assim, busca-se demonstrar como a 

cartografia, enquanto instrumental, pode ser um diferencial para a análise espacial, como 

por exemplo as possibilidades de diversos recortes e escalas (abordagens e 

representações), pois, fornece ao geógrafo a condição para a realização da visão 

multiescalar e concretiza diversos recortes existentes de uma totalidade, confirmando a 

noção de totalidade em suas diversas partes. 

Tais considerações nos remetem a algumas implicações atuais no fazer 

cartográfico e geográfico que se explicitam a partir do esquema abaixo colocado, que será 

melhor discutido no debate. 
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CARTOGRAFIA, GEOGRAFIA E EPISTEMOLOGIA 
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GEOGRAFIA →  Descrição e/ou grafia??? 

        USO ≠   FAZER 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS  
ESPAÇO – absoluto / relativo / 
relacional 
 
TEMPO – profundo e efêmero (foi, 
é e estar sendo) 
 
MOVIMENTO – relação espaço-
temporal: deslocamento e 
superação 
 
ESCALA – de
abordagem/representação 
 
RELAÇÃO – como as coisas de 

relacionam?? 

CARTOGRAFIA 

 

VERIFICÁVEL  –   EXPRIMÍVEL

 

REALIDADE 

 
LINGUAGEM  REALIDADE   LINGUAGEM

FORMAS DE ABSTRAÇÃO
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 Quant i ta t ivas 
 Qual i ta t ivas 

 

 A DESCRIÇÃO NÃO É A EXPLICAÇÃO 
MAS FAZ PARTE DELA! 

 
 A GRAFIA É FEITA SOB UMA VISÃO DE 

MUNDO! 

MEIO 
Investigação  

e/ou Apresentação 

METODOLOGIA 
 

MÉTODO 

 

PRIMEIROS CONTATOS – O PENSAMENTO VISUAL 

A mudança de enfoque das discussões teóricas que partem da cartografia da 

Teoria da Comunicação para o Processo de Visualização de dados Espaciais, proporcionará 

discutir além das necessidades de avanço tecnológico da própria cartografia, a necessidade 

de refinamento dos conteúdos trabalhados pelos mapeadores. 

Na perspectiva colocada pelos novos referenciais da cartografia temática 

internacional, em que a partir da visualização científica (EARNSHAW & WISEMAN - 1992, 

apud ROBBI 2000) se constrói novos referenciais teóricos, produz-se o conhecimento das 

conjunturas espaciais para posterior análise e correlações. 

No desenvolvimento da cartografia atual para a consolidação da Visualização 

Cartográfica, há duas etapas definidoras no processo de produção cartográfica: o processo 

investigativo e apresentação de produtos cartográficos, ambos revelando o conteúdo dos 
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temas de pesquisa envolvidos. Muda-se a pergunta de o que comunica o mapa para o que 

possibilita o mapa? 

O tom desta reflexão acompanha uma preocupação que vem sendo estudada, 

repensando as mudanças das relações espaciais entre as ocupações urbanas e o meio, 

tendo a cartografia como linguagem para a comunicação dos fenômenos implícitos ao 

processo, possibilitando novas leituras do espaço urbano. 

O trabalho desenvolvido por Batista, em 2002 demonstra um exemplo primitivo e 

inconsciente de exploração espacial via visualização para a compreensão da temática 

trabalhada – a geomorfologia urbana. Na tentativa de buscar a melhor forma de 

representação dos processos recorrentes em geomorfologia urbana, descobriu-se uma 

cartografia outra, a que auxilia o raciocínio espacial e o entendimento do urbano, tornando o 

objetivo central a compreensão e não a representação. 

 “Com o objetivo de identificar e analisar espacialmente as possíveis mudanças 

nas inter-relações entre a ocupação e a expansão da mancha urbana na Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP) e os compartimentos geomorfológicos, este estudo 

promoveu produção e análise cartográficas, cotejando-se basicamente, dois tipos de 

informações temáticas: as unidades geomorfológicas de média escala e o processo de 

urbanização em seis diferentes períodos do século XX. Visou-se demonstrar um raciocínIo 

que avaliou as relações espaciais existentes no processo de urbanização RMSP, realizando 

um levantamento satisfatório das bases cartográficas existentes em média escala sobre os 

temas analisados e resultando em três novos produtos cartográficos em média escala.” 

BATISTA (2002) – grifo nosso. 

Não se trata de nenhuma proposta de cartografia geomorfológica, mas sim do 

desenvolvimento de uma cartografia geográfica que trabalhou com a temática da 

geomorfologia urbana. 

Os processos podem ser identificados pela cartografia e encontram dificuldades para 

serem representados, contudo considera-se um grande avanço o trânsito viável entre a 

imagem e o raciocínio científico para o entendimento de uma leitura da realidade proposta. 

Observe os esboços apresentados a seguir na tentativa de construção de um raciocínio 

geográfico para o entendimento das relações explícitas entre o processo de urbanização e a 

geomorfologia da RMSP. 

Esboços cartográficos 

BATISTA (2002) 

 1677



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 

Estes primeiros esboços presumem uma tentativa de estabelecer um parâmetro visual 

das articulações entre as formas do meio físico e a extensão do meio urbano reconstruída a 

partir documentação cartográfica disponível sobre os temas. 

 

Os estudos sobre as simplificações e identificações dos conteúdos geomorfológicos 

definiram o processamento visual, com auxílio de imagens de satélite, para a compreensão 
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da dimensão e diferenciação das unidades e compartimentos geomorfológicos mais 

importantes da RMSP e seu entorno. 

 

A definição dos períodos de urbanização via esboços cartográficos auxiliaram na 

coerência do cotejo entre as informações selecionadas bem como nos questionamentos 

sobre as co-determinações físicas e sociais na transgressão causada pelo processo de 

urbanização. 
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Durante todo o processo investigativo valorizou-se o estudo visual da composição e 

configuração do espaço retratado. Alguns limites foram identificados prontamente como por 

exemplo a inflexibilidade da representação quanto às leituras do urbano. Neste momento 

ainda não era possível identificar a referência explícita e forçosa das concepções 

cartesianas do espaço absoluto – que em certa medida cabia na proposta de mapemaneto. 
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Estes mapas já começam a configurar o projeto cartográfico e encaminham-se á fase 

de apresentação e produção de um mapa final (proposta primeira). Ainda assim auxiliaram 

na dimensão da escala final e na cogitação de uma falha sobre a necessidade de uma 

escala fixa, predefinida apriorísticamente. 
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Estes esboços foram elaborados a partir da seleção e avaliação de uma 

documentação cartográfica que possibilitasse o cotejo entre os conteúdos urbanos e 

geomorfológicos. Foram utilizados mapas de geomorfologia produzidos por AB’SABER 

(1957), ALMEIDA (1953) e EMPLASA/ESP (1994) e o mapa Expansão Urbana da RMSP 

(EMPLASA, 1997). 

Identificou-se que para compreender quais as implicações do processo de ocupação 

urbana em certas unidades geomorfológicas é necessário identificar processos de 

transgressão do meio físico compreensíveis em grandes escalas, não passíveis de 

representação na escala selecionada, ou seja, a média escala. 

Além disto, para compreender a disposição geral da instalação do sítio urbano de São 

Paulo inicialmente na Bacia Sedimentar de São Paulo é necessário compreender a gênese 

deste compartimento em menor escala. Ou seja, a partir do problema escalar identificou-se 

a necessidade da liberdade e flexibilidades de escolhas das representações sendo o 

processo de produção cartográfica o mais enriquecedor para o trabalho pois, possibilitou a 

autora do trabalho o entendimento mais concreto da espacialização dos processos 

estudados. 
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“Neste sentido, esta pesquisa incentiva a exploração da informação espacial em prol do 

conhecimento tanto das gêneses dos fenômenos tratados (a expansão urbana e as 

unidades geomorfológicas individualmente), quanto de seus comportamentos perante as 

dinâmicas sociais... Este trabalho contribui tanto para entender de que modo a natureza foi 

apropriada pela urbanização e o que fizemos dela ao longo do processo histórico quanto 

para balizar alguns meios de desenvolvimento urbano que não transgrida nem o meio físico, 

nem a própria condição da sobrevivência humana”, Batista (2002). 

O mapa final apresentado constitui-se como um produto de difícil leitura mas, de 

grande valia entretanto não satisfez de forma plena a intenção do mapeamento quanto sua 

opção teórica pois dificultou a representação de todos os elementos avaliados na literatura 

sobre o processo de ocupação urbana da RMSP. 

Outras questões surgiram para o desenvolvimento de uma cartografia geográfica 

para o entendimento da geomorfologia urbana, como por exemplo: há a necessidade 

expressa de estabelecimento prévio de um mapa temático? Ou há questões que são 

construídas ao longo do processo que podem dar origem a diversas representações que 

auxiliam na configuração espacial? 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Ao apontar a cartografia como linguagem, a entendemos como uma das formas mais 

elaboradas (e talvez pouco explorada) para o desenvolvimento do raciocínio espacial via 

apreensão visual e, por conseqüência da percepção da geograficidade do mundo e 

produção de conhecimento geográfico. Assim, a cartografia opõe-se a ser entendida como 

metodologia, procedimento ou método de investigação mas, como um meio que pode ser 

colocado de forma direta e indireta ao usuário do mapa com o objetivo de construir um 

raciocínio no caminhar e não com um fim em si mesmo. 

A Contemporaneidade e, quiçá a Pós-modernidade, exige outros meios de 

comunicação e de entendimento da realidade. De forma geral, estes meios se colocam em 

novas relações espaço-temporais que, por sua vez, admitem uma diversidade tanto nas 

formas quanto nas intenções de seus usos. 

Com a viabilização da distribuição de dados digitalmente, o armazenamento e 

aquisição de informações aceleraram os processos de compreensão do mundo, quase 

alcançando a velocidade do movimento da realidade, entretanto, nota-se que, a cada dia, 

torna-se mais clara a noção das limitações tanto nas representações quanto nas 

manipulações destas informações. 

O embasamento científico da cartografia ao longo de seu desenvolvimento, surge da 

abordagem positivista de caráter estruturalista a dimensionar e organizar os objetos no 
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espaço conflitua-se com o embasamento científico mais desenvolvido na atualidade que 

considera a espacialização dos objetos como fruto de uma dinâmica contínua e presente, 

realizada por processos que envolvem relações dialéticas entre espaço e tempo (histórico e 

metafísico). E em suas bases estatísticas explícitas a partir de relações formais calcada em 

uma lógica euclidiana e cartesiana de apreensão espacial, apresenta limitações diversas 

para a representação de fenômenos próprios da Geografia, todavia coloca-se na 

possibilidade de dialogar com a Geografia no sentido de atingir esferas mais profundas no 

campo das interpretações e compreensões das correlações espaciais. 

Se faz necessário um caminhar conjunto, a abertura do debate permite a busca de 

novas possibilidades para a representação de fenômenos geográficos em sua complexidade 

ou seja, propor tanto graficamente, quanto teoricamente, outras formas de tornar 

cartográfico os processos e as dimensões dinâmicas das relações espaciais tratadas na 

geografia em suas diversas abordagens temáticas, teóricas e metodológicas. 

No presente momento, com desenvolvimento de pesquisas na área teórica da 

cartografia, apontam-se meios que legitimem a cartografia como linguagem própria da 

geografia. Torna-se claro que um dos elementos importantes para a elaboração de mapas, 

que se apresentem coerentes do ponto de vista da natureza da informação geográfica, é a 

avaliação da documentação cartográfica utilizada como fonte gráfica para a re-elaboração 

de mapas temáticos. 

Tal avaliação se faz necessária pois os mapeamentos temáticos realizados na 

geografia implicam trabalhos conceituais que se estabelecem a priori à elaboração 

cartográfica. 
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